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  أثر القواعد الشرعیة في التدابیر االحترازیة لمواجهة األوبئة

  ًأنموذجا) COVID-19(فیروس كورونا 

  .عبد الرقیب صالح محسن الشامي

  .دكتوراه في أصول الفقه اإلسالمي

  Al.shami2011@hotmail.com :البرید االلكتروني
  

ا :  
  

تشار وباء فريوس كورونا وتفشيه يف العامل كله أحدث حالة مـن القلـق مع ان

 التدبرييـة واالحرتازيـة يف اإلجـراءاتبصورة دفعت الدول إىل اختاذ مجلـة مـن 

مكافحته واحلد من انتشاره وأرضاره، وصاحب ذلك موجة مـن االختالفـات 

ءت هـذه وتعدد وجهات النظر يف املوقف الرشعي إزاء كثري من القضايا، وجا

 .الدراسة للمشاركة يف جتلية هذا املوضوع

وهتدف الدراسة إىل بيان جدوى التدابري التي أرشـد إليهـا اإلسـالم ملكافحـة 

الوبــاء واحلــد مــن انتــشاره، وأهنــا صــاحلة لكــل زمــان ومكــان، وتوضــيح أثــر 

القواعــد الــرشعية الفقهيــة واألصــولية واملقاصــدية يف حتقيــق أحــسن التــدابري 

ة يف مواجهة الوباء، كام هتدف إىل الدعوة إىل اإلفادة من هذه القواعد االحرتازي

 .يف حسن االختيار للتدابري املناسبة

وسلك الباحث يف دراسته هذه املنهج االستقرائي والتحلييل من خـالل تتبـع 

ــاب  ــا يف ب ــن تفعيله ــي يمك ــرشعية الت ــد ال ــراءاتالقواع ــة يف اإلج  االحرتازي

 .ها ملعرفة وجه اإلفادة منها وتطبيقهامواجهة األوبئة، وحتليل

 :وخلصت الدراسة إىل مجلة من النتائج، أمهها
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 ـ حرص الرشيعة اإلسالمية عىل صحة اإلنسان من خالل ما أرشدت إليـه ١

 .من التدابري والتوجيهات سواء يف اجلانب الوقائي أو اجلانب العالجي

 واملقاصـدية تؤيـد كـل  ـ أن القواعد الرشعية بفروعها الفقهيـة واألصـولية٢

 .إجراء أو ترصف من شأنه محاية النفس البرشية من اهلالك أو املرض

 ـ االسرتشاد بالقواعد الـرشعية حيقـق أعـىل املـصلحتني ودرء رش الـرشين ٣

 .عىل ضوء فقه املوازنات بالنظر إىل احلال و املآل

وبئـة،  الالزمـة وحـسن التـدبري يف مواجهـة األاإلجـراءات  ـ رضورة اختـاذ ٤

ــع مــن الدولــة والفــرد وســائر  ــوب ذلــك عــىل كافــة مكونــات املجتم ووج

 .التخصصات للمصلحة العامة ودفع رش مستطري يرض اجلميع

ـــف  ـــاتف خمتل ـــود، وتك ـــل اجله ـــاتف ك ـــرضورة تك ـــة ب ـــت الدراس وأوص

 .التخصصات يف كل وقت لنهضة البلد، ويف األزمات خاصة

 كافـة جماالتـه واختـصاصاته، وأكدت عىل أمهية العناية بالقطـاع الـصحي يف

 .وتطوير املنظومة الصحية لتلبية االحتياجات العادية واالستثنائية

ت افريوس  –األوبئة  –التدابري االحرتازية  –القواعد الرشعية : ا

 .كورونا املستجد
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Abstract:  

The spread and  outbreak of Coronavirus epidemic all over the 
world caused a state of concern in a way that led countries to take a 
serious of preventive and precautionary measures in controlling 
and limiting its spread and damages. This was accompanied by 
many differences and multiplicity of views on the Islamic Law 
position on many issues. This study came to participate in 
clarifying this topic. 

This aims at showing the feasibility of the measures that Islam 
has guided to control the epidemic and limit its spread, and that 
they are appropriate for every time and place, and to clarify the 
impact of Islamic Law jurisprudential, fundamental and purposes-
based rules in achieving the best precautionary measures in 
confronting the epidemic. The study also aims to call for the 
benefit of these rules in good choice for appropriate measures.  

In this study, the researcher used the inductive and analytical 
approach through following Islamic Law rules that can be applied 
in the chapter of precautionary measures in confronting epidemics, 
and analyzing them in order to find out how to benefit from and 
apply them. 

The study concluded a series of findings, the most important of 
which are:  
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1- Islamic Law gave special care to human health through what 
it guided in terms of measures and directions, whether in the 
preventive or therapeutic aspect. 

2- Islamic Law rules, with their jurisprudential, fundamental and 
purposes-based branches, support any action or procedures that 
would protect the human life from loss or illness.  

3- Following Islamic Law rules achieve the best of both interests 
and prevent the worst of both bad things in the light of the Islamic 
jurisprudence of weightings in considering the situation and assets.  

4- The need to take the necessary measures and good planning 
in confronting epidemics, and it is obligatory for all components of 
society from the State, the individual and all other disciplines for 
the public interest, and preventing a pure evil that harms everyone.  

The study recommended that all efforts should be made, and that 
the different disciplines should cooperate at all times for the 
renaissance of the country, especially in crises. 

The study emphasized the importance of taking care of the health 
sector in all fields and specializations, and developing the health 
system to meet regular and exceptional needs. 

Keywords: Islamic Law Rules - Precautionary Measures - 
Epidemics – Novel Coronavirus. 
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 احلمد هللا والصالة والسالم عىل رسول اهللا وعىل آله وصحبه ومن وااله،

 أ:  

فإن اهللا تعاىل قد خلق اإلنسان يف هذه احلياة واستخلفه فيها بعبادته وحـده ال 

ك له، وعامرة األرض بام يصلح حاله، وسخر اهللا مـا يف الـساموات ومـا يف رشي

األرض لتحقيق اهلدف، وأعطاه من القدرات واإلمكانات لدفع املخاطر التـي 

 .تنزل به أو يتوقع نزوهلا

ــنفس البــرشية ومحايتهــا مــن ســائر األرضار يعــد مــن مقاصــد  وإن حفــظ ال

 من أكرب ما هيدد النفس البرشية يف كل الرشيعة العليا، ويف سلم أولوياهتا، وإن

زمان ومكان األوبئة التي تقيض عىل العدد الكبري من الناس، وقد جاء اإلسالم 

بجملة من التوصيات والتوجيهـات التـي حتـد مـن انتـشار الوبـاء وختفـف مـن 

وطأته كام ترشد إىل الرعاية الصحية الوقائية قبل حدوثه، كـام اسـتنبط الفقهـاء 

ً عددا من القواعد الرشعية التي يمكن توظيفها يف حتقيق الـصحة واألصوليون

 .الوقائية والعالجية ويف حسن التدبري ملواجهة الوباء عند حلوله

ًوقد جعل اهللا لكل يشء سببا ووضع القوانني الكونية عىل أساس األسـباب 

فمن أخذ هبا كاملة مع اسـتبعاد املوانـع حتققـت النتـائج بـصورة إجيابيـة، ومـن 

قرص أو فرط ناله من الغبن والرضر والنقص عىل قدر ذلك التقصري، ومل يسلم 

 .ًمن اإلثم عند اهللا تعاىل، والسنن اإلهلية ال حتايب أحدا

والدنيا ال تصفو عىل يشء خالص من كل الشوائب واملكدرات واملنغـصات 

ِواألوجاع، وقد أمر اإلنسان بمدافعتها قدر اإلمكان بام يمتلـك مـن األسـب اب ُ

املمكنة واملرشوعة، وبطبيعة احلال قد حيتاج اإلنسان إىل التضحية بيشء مقابـل 



 

وا ا ازا اا  ا اا أ " روم وس)COVID-19( ًذأ"                  )٧٠٢(  

ما هو أكرب منه، أو التنازل عن أدنى لقضية أعىل وليس إال فقـه املوازنـات عـىل 

 .ضوء املصالح واملفاسد

ومن القضايا التي تنزل عىل النـاس يف خمتلـف األزمنـة بـني الفـرتة واألخـرى 

 مــساحة دول أو منــاطق بأكملهــا، وتــستدعي مــن الدولــة األوبئــة التــي تغطــي

واملجتمع وقفة جادة يف مواجهتها واحلد من انتشارها عن طريق اختـاذ التـدابري 

ً الـذي انتـرش مـؤخرا )COVID-19(الالزمة لذلك، ولعل الفريوس املسمى 

وحل يف العامل أمجع يف زمننا هذا وحلظتنا احلارضة من أشد ما نزل بالنـاس مـن 

ُث رسعة انتقاله، وسعة انتـشاره، وال شـك أن التـدابري التـي اختـذت والتـي حي

جيب أن تتخذ مع تطور الوباء تقوم عىل التقدير املصلحي وفق فقه املوازنـات، 

وقد جاء هذه الدراسة لبيان مـدى مـرشوعية تلـك التـدابري عـىل ضـوء قواعـد 

ة يف حتقيـق الرشيعة اإلسالمية، وكيف يمكن توظيف تلـك القواعـد للمـسامه

 .اهلدف

رااف اأ:  

 ـ بيان جدوى التدابري التي أرشد إليها اإلسالم ملكافحـة الوبـاء واحلـد مـن ١

 .انتشاره، وأهنا صاحلة لكل زمان ومكان

 ـ توضيح أثر القواعـد الـرشعية الفقهيـة واألصـولية واملقاصـدية يف حتقيـق ٢

 .أحسن التدابري االحرتازية يف مواجهة الوباء

 . الدعوة إىل اإلفادة من هذه القواعد يف حسن االختيار للتدابري املناسبة ـ٣
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راا أ:  

تظهر أمهية الدراسة من كوهنا تتعلق بظاهرة عامة شائعة وواقعة يف املجتمـع 

وهي الوبـاء الـذي يـستهدف اجلميـع، وتتأكـد أمهيـة هـذه الدراسـة يف الوضـع 

 مــن القــضايا املتعلقــة بــه مــن حيــث الــراهن الــذي كثــر فيــه اللغــط إزاء كثــري

املرشوعية من عدمها، ومدى إمكانيـة اإلفـادة مـن القواعـد الـرشعية يف حـسن 

 .التدبري ملواجهة نازلة الوباء العاملي اجلديد

راا :  

ــا الــذي ألقــى بظاللــه عــىل العــامل كلــه عــدة  ــاء فــريوس كورون لقــد أثــار وب

 : الدول بصورة غري مسبوقةتساؤالت يف ظل إجراءات اختذهتا خمتلف

 ما هي التدابري التي اختذها اإلسالم أو أرشد إليها عند حلول الوباء؟

ومــا موقــع الــنفس البــرشية واحلفــاظ عليهــا يف التــصور اإلســالمي إزاء مــا 

 يعارضها من املقاصد األخرى؟

 التي اختذهتا الدول للحد من انتشار الفـريوس اإلجراءاتما مدى مرشوعية 

 تمع؟يف املج

وما هي القواعـد الـرشعية التـي ترشـد إىل التـدابري أو تبـني مـرشوعية مـا تـم 

 اختاذه من إجراءات؟

 الالزمـة اإلجـراءاتهل يمكن االستفادة من هذه القواعد يف اختاذ التدابري و

 ملواجهة الوباء؟
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راا :  

بـع سلك الباحث يف دراسته هذه املنهج االستقرائي والتحلـييل مـن خـالل تت

ــاب  ــا يف ب ــن تفعيله ــي يمك ــرشعية الت ــد ال ــراءاتالقواع ــة يف اإلج  االحرتازي

 .مواجهة األوبئة، وحتليلها ملعرفة وجه اإلفادة منها وتطبيقها

ت اراا:  

هاين بن عبد . ّـ القواعد والضوابط الفقهية املؤثرة يف أحكام العمل الطبي د١

 .اهللا بن جبري

القواعـد القتـصارها عـىل الفقهيـة، عامـة مـن هذه الدراسة خاصة من حيث 

حيث اجلانب الطبـي، ودراسـتي عامـة مـن حيـث القواعـد خاصـة مـن حيـث 

 .اقتصارها عىل الوباء والتدابري االحرتازية يف منعه أو احلد من انتشاره

غيـاث حممـد .  ـ القواعد الفقهية ونامذج من تطبيقاهتا يف احلقل الـصحي، د٢

 .عباس

 .سابقةوهي كالدراسة ال

ــدتا ٣ ــة، قاع ــام الطبي ــة يف األحك ــد الفقهي ــات القواع ال رضر وال ( ـ تطبيق

 .ناهد عطا اهللا الشمروخ. ، د)املشقة جتلب التيسري(، و)رضار

 .وهي كالدراستني السابقتني، إال أهنا أخص من حيث القواعد

عـاطف /  ـ القواعد الفقهية الناظمة للمامرسة الطبية وتطبيقاهتـا، الـدكتور٤

 .مد أبو هربيدحم

هذه الدراسة اقترصت يف تطبيـق القواعـد الفقهيـة عـىل جمـال عمـل الطبيـب 

 .وممارسة هذه املهنة
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راا :  

 :اقتضت الدراسة تقسيمها إىل متهيد ومبحثني وخامتة، وتفصيلها كالتايل

 :التعريف بمصطلحات الدراسة: متهيد

  ا، و  اا ااز  او: ا اول
 :  

  .أمهية الصحة يف اإلسالم: ا اول

ما التدابري الوقائية من األوبئة يف اإلسالم: ا.  

ا التدابري العالجية من األوبئة يف اإلسالم: ا.  

ما ا :  ازا اا  ا اا 
وا   و :  

  .القواعد الفقهية: ا اول

ما القواعد األصولية: ا.  

ا القواعد املقاصدية: ا.  

:  
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رات ا ا  

اا :  

 .)١(التفكر فيه: أن تنظر إىل ما تؤول إليه عاقبته، والتدبر: التدبري يف األمر

ازا :  

ِاحرتاز َمصدر احـرتز، واالحـرتاز: ِ ََ َ
ِ ْ التـوقي واالبتعـاد عـن األذى أو احليـل، : َ

 .)٢(ُّالتحفظ واالحرتاس: واالحرتاز

ازا اا :  

 القانونيــة واإلداريــة الوقائيــة أو العالجيــة ملواجهــة اإلجــراءاتجمموعـة مــن 

 .خطورة واقعة أو متوقعة

ا ء:  

وضع يكون فيـه العـامل ": تعرف منظمة الصحة العاملية الوباء العاملي عىل أنه

ًبأكملـه معرضـا عـىل األرجــح هلـذا املـرض وربـام يتــسبب يف إصـابة نـسبة مــن 

 .)٣("السكان باملرض

، هو انتشار مفاجئ ورسيع ملرض يف epidemicالوباء : ويف علم الوبائيات

 .)٤(تادة يف املنطقة املعنيةرقعة جغرافية ما فوق معدالته املع

                                                        

ــل الفراهيــدي ) ١( ــاب العــني للخلي ، لــسان العــرب )٢/٦٥٥(، الــصحاح )٨/٣٣(كت

 ).٢/٣٢٤(، مقاييس اللغة )٤/٢٧٣(

 ).٥/٣٣٣(، لسان العرب )٢/٣٨(، مقاييس اللغة )٥/٣٣٣(القاموس املحيط ) ٢(

 .موقع منظمة الصحة العاملية: انظر) ٣(

 ).٤ص(أساسيات علم الوبائيات ) ٤(
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ا اا :  
ا  ةا :  

ــه تعــاىل ــه قول َوإْذ َُْ إَْاُِ اَاَِ َِ اَِْ   {:األســاس، ومن

َُِْ١( ]١٢٧:البقرة [}َوإ(. 

  : و اح

 .)٢(اهي قضية كلية منطبقة عىل مجيع جزئياهت": قال اجلرجاين

قضية كلية من حيث اشتامهلا بـالقوة عـىل أحكـام جزئيـات ": وقال الكفوي

 .)٣("موضوعها

ا  ا :  

ــبحانه  ــق عــىل املــصدر وهــو اهللا س الــرشعية نــسبة إىل الــرشع، والــرشع يطل

 .ًوتعاىل، ويمثله الوحي، ويطلق أيضا عىل األحكام الرشعية، املسامة الرشيعة

مـا رشع اهللا : والـرشيعة. مرشعة املاء، وهو مورد الشاربة: للغةوالرشيعة يف ا

  .)٤(ًوقد رشع هلم يرشع رشعا، أي سن. لعباده من الدين

  :وا  اح

هي األحكام التي سنها اهللا تعاىل لعباده لتنظم حيـاهتم يف عالقـتهم مـع رهبـم 

 .أو مع بعضهم

                                                        

 ).٩/٦٠(، تاج العروس )٣/٣٦١(لسان العرب ) ١(

 ).٢٥١ص(التعريفات للجرجاين ) ٢(

 ).٤/٤٨(الكليات أليب البقاء الكفوي ) ٣(

 ).٢١/٢٦٠(، تاج العروس )٣/٢٦٢(، مقاييس اللغة )٣/١٢٣٦(لسان العرب ) ٤(



 

وا ا ازا اا  ا اا أ " روم وس)COVID-19( ًذأ"                  )٧٠٨(  

  :اا ا  اح

 أو أصولية أو مقاصدية كلية تنطبق عىل مجيع جزئياهتا أو أغلبها قضية فقهية

 .)١(ليتعرف أحكامها منها

 :وبناء عىل التعريف، فإن القواعد الرشعية تصنف إىل ثالثة أرضب

 . القواعد الفقهية، القواعد األصولية، القواعد املقاصدية

 ا روم وس)COVID-19(:  
ٍهو مرض معد يسببه فريوس جديـد مل ) ١٩-كوفيد(مرض فريوس كورونا 

 .ُيكتشف يف البرش من قبل

ــيس  ــاز التنف ــرض اجله ــريوس م ــسبب الف ــونزا(وي ــل األنفل ــصحوب ) مث امل

بأعراض مثل السعال واحلمى، كام يسبب االلتهاب الرئوي يف احلاالت األشد 

 .وخامة

 يف احلمــى واإلرهــاق ١٩-ًتتمثــل األعــراض األكثــر شــيوعا ملــرض كوفيــد

وقد يعـاين بعـض املـرىض مـن اآلالم واألوجـاع، أو احتقـان . سعال اجلافوال

وعادة ما تكـون هـذه األعـراض . األنف، أو الرشح، أو أمل احللق، أو اإلسهال

ويصاب بعض الناس بالعدوى دون أن تظهر عليهم أي . ًخفيفة وتبدأ تدرجييا

 .أعراض ودون أن يشعروا باملرض

كل أسـايس عـن طريـق خمالطـة شـخص ينترش فـريوس كورونـا اجلديـد بـش

ُمصاب بالعدوى عندما يسعل أو يعطس، أو عن طريق القطـريات أو اللعـاب 

 .)٢(أو إفرازات األنف

                                                        

، القواعـد الـرشعية ودورهـا يف ترشـيد )٥١ص(قواعد الفقهية، عيل أمحد الندوي، ال) ١(

 ).٨٢( سلسلة كتاب األمة العدد ّالعمل اإلسالمي، حممد أبو الفتح البيانوين، 

 .موقع منظمة الصحة العاملية: ملعرفة تفصيالت أكثر عن املرض، انظر) ٢(



 

 نموا ا � د ان اوا ء اام) ١٤٤٢ - ٢٠٢٠(                 )٧٠٩( 

  املبحث األول

  .التدابري االحرتازية من األوبئة يف اإلسالم
  

  .أ ا  ا: ا اول
  

بمهمة االستخالف يف اقتضت حكمة الشارع احلكيم اختيار اإلنسان للقيام 

ــا  ــال أن حيملنه ــساموات واألرض واجلب ــت ال ــي أب ــة الت ــل األمان األرض ومح

وأشفقن منها، ولقد هيأه اهللا تعاىل بمواصفات تؤهله للقيام هبذه املهمة فجعله 

ًجسدا وروحا، ولكل جزء من تكوينه حقه يف احلفاظ عليه من حيـث الوجـود  ً

وحيه لتعني اإلنسان يف حتقيق مهمة وجوده، والعدم، وأنزل اهللا تعاىل تعاليمه و

وملا كان اإلنسان ال يمكن أن يقـوم بمهمتـه يف االسـتخالف يف األرض بعبـادة 

اهللا وحده، وعامرة األرض بجسد ضعيف أو معلول فقد كانت رعاية اإلسالم 

يف حفظ النفس البرشية يف أعىل درجات االهتامم إذ جعلـت حفـظ الـنفس مـن 

لرشيعة، سواء من حيـث الوجـود أو العـدم، وصـحة اإلنـسان املقاصد العليا ل

 .تقع يف سلم األولويات التي حتقق حفظ النفس البرشية

ولقد عد اإلسالم الصحة من النعم التي أنعم هبا اهللا تعـاىل عـىل عبـاده، فعـن 

 ابن عباس ريض اهللا عنه قال، 

، )١() اَِّّ وااُغمن ٌن َ ٌ  اَّس: (قال رسـول اهللا 

ّفالصحة تساعد اإلنسان عىل أداء كافة أعامله بقوة ونشاط ُ. 

                                                        

 ).٦٤١٢(أخرجه البخاري ) ١(



 

وا ا ازا اا  ا اا أ " روم وس)COVID-19( ًذأ"                  )٧١٠(  

 حتـى ومـستقرة سـعيدة حيـاة لـضامن ركائز ثالث إحدى بل جعلها النبي 

 آ  أ : ( النبي عن الرتمذي سنن ففي كلها، احلياة يملك كأنه

    ه ه ت   ت  م١()ا(. 

وكل هذا اإلعالء من شأن الصحة يعد دعوة رضورية للحفـاظ عليهـا بكـل 

الوسائل املمكنة واملرشوعة، وإن كل تقصري يف حفـظ اإلنـسان لـصحته سـواء 

البدنية أو النفسية يعرض صاحبه للمسؤولية أمام اهللا تعاىل ألن النفس البرشية 

ة، وكل نعمة سيسأل عنها اإلنسان يوم أمانة واجب حفظها، وألن الصحة نعم

 }    ا       {: القيامة هل حفـظ أم ضـيع؟ قـال تعـاىل

 ].٦:التكاثر[

ّومن املسؤولية أن يمتلك اإلنسان ثقافة صحية متكنـه مـن التعـرف إىل مـا  َّّ

ّيؤدي إىل اإلرضار بصحته، وأن يصوهنا من كل مـا قـد يـصيبها بـاملرض أو  ّ ّ

ٌذا علـم جيـب حتـصيله، وأن يعمـل عـىل حتـصني صـحته، وذلـك الوباء، وه

ّبالوقايــة، بــأن يقيهــا مــن كــل مــا يتــسبب هلــا بالــرضر، ويفقــدها حيويتهــا  َّ ّ

ًوفعاليتها، فاإلنسان ليس حرا يف أن يكون نظيفا أو ال يكون، أو أن يعتـدل  ً

حته ِّيف طعامه ورشابه أو ال يعتدل، أو أن يرتاح أو ال يرتاح، أو أن هيدد صـ

ّأو ال هيددها، أو أن هيمل صحته أو ال هيملها، أو أن جيري فحوصات طبية  ّ ِّ

 ...ّأو وقائية أو ال

                                                        

هذا حديث حسن غريب ال نعرفه إال من حـديث : ، وقال)٢٣٤٦(أخرجه الرتمذي ) ١(

 .مروان بن معاوية



 

 نموا ا � د ان اوا ء اام) ١٤٤٢ - ٢٠٢٠(                 )٧١١( 

بل هنـى اإلسـالم اإلنـسان عـن املبالغـة يف التعبـد عـىل حـساب إهنـاك اجلـسد 

وتعريضه لألذى وحرمانه من حقوقه، فعن عبد اهللا بن عمرو ريض اهللا عـنهام، 

إين أفعـل : قلـت» أم  ا و ار؟ أ أ   (:قال يل النبي 

م إذا  ذ  ، وم م، وإن       (:ذلك، قال

و و ،وأ  ، و ،()١(.  

  :التدابري الوقائية من األوبئة يف اإلسالم: املطلب الثاني
  

١رة واا  ا  :  

ة البـدن واأليـدي واألسـنان واألظـافر والـشعر، ومن ذلـك احلـث عـىل نظافـ

ونظافة امللبس ونظافة الطعـام والـرشاب، ونظافـة الـشوارع والبيـوت واملـدن، 

 .ونظافة املياه كاألهنار واآلبار

ومن توجيهات اإلسالم الصحية والوقائية إجياب الطهارة سواء أكانـت مـن 

يه من غـسل الوجـه احلدث أو من النجس، وجعل مفتاح الصالة الوضوء بام ف

واليــدين إىل املرافــق ومــسح الــرأس وغــسل الــرجلني إىل الكعبــني إضــافة إىل 

ــار  ــرض للغب ــضاء تتع ــا أع ــذه كله ــتنثار، وه ــشاق واالس ــضة واالستن املضم

واألوساخ وما قد حتمله من جراثيم وميكروبـات، كـام أوجـب االغتـسال مـن 

 عـىل عنايـة اإلسـالم اجلنابة، وعند انقطـاع دم احلـيض ودم النفـاس، وممـا يـدل

ان،  :  ٌ اة: ( قالبالوقاية ما رواه أبو هريرة أن رسول اهللا 

كـل ذلـك . )٢()وااد، وم ا، و اظر، و ارب          

                                                        

 ).١١٥٩(، ومسلم )١١٥٣(أخرجه البخاري ) ١(

 ).٢٥٧(، ومسلم )٥٨٨٩(أخرجه البخاري ) ٢(



 

وا ا ازا اا  ا اا أ " روم وس)COVID-19( ًذأ"                  )٧١٢(  

ًوقاية مما قد حيدثه إمهال هـذه األعـضاء مـن جتمـع جلـراثيم تـسبب أمراضـا 

فم فعن عائشة ريض اهللا عنهـا أن  يف تنظيف الخمتلفة، كام رغب الرسول 

، ويف الثيـاب قـال )١()ااك ة  ة ب  : ( قالرسول اهللا 

ْوثيابك فطهر {: تعاىل َِّ َ َ َ َ َ
قال : ، وعن أيب هريرة ريض اهللا عنه قال]٤:املدثر [}ِ

كيـف : فقـال، )  أ  اء اا و : (رسـول اهللا 

، وعلة النهي ليست كونه يصري )٢()و و  (يرة؟ قاليفعل يا أبا هر

ًمستعمال بل مصريه مستخبثا بتوارد االستعامل فيبطل نفعـه ويوضـح ذلـك 

فإنه يدل عىل أن النهي إنام هو من االنغامس ) ًيتناوله تناوال: (قول أيب هريرة

 وعنه ريض اهللا ،)٣(ال عن االستعامل، وإال ملا كان بني االنغامس والتناول فرق

  أ  اء اا  ،        : ( قـالعنه عن النبـي 

()وألمهية الطهارة والنظافة قال تعاىل)٤ ، :} َُِو َِاا ُِ َا نإ

ََُليــشمل الطهــارة البدنيــة بكافــة صــورها، ]٢٢٢:البقــرة [}ا ،

                                                        

، وأخرجـه النـسائي يف الـسنن الـصغرى )٣/٣١(ًذكره البخاري معلقا يف الـصحيح ) ١(

 ).٧(ند ، وأمحد يف املس)٢٨٩(، وابن ماجة )٥(

 ).٢٨٣(أخرجه مسلم ) ٢(

 ).١/٩٣(عون املعبود رشح سنن أيب داود ) ٣(

 ).٢٨٢(، ومسلم )٢٣٩(أخرجه البخاري ) ٤(



 

 نموا ا � د ان اوا ء اام) ١٤٤٢ - ٢٠٢٠(                 )٧١٣( 

إن اهللا حيـب التـوابني، يعنـى مـن ":  الذنوب، قال عطاءمنوالطهارة املعنوية 

 .)١("الذنوب، واملتطهرين باملاء

٢ا اا ا  :  

َوا َواَُْا {: قال تعاىل. أ ـ منع اإلرساف يف األكل، واألكل حتى التخمة

      َُِْا ُِ  ُما إُْ ن املقـدام بـن معـد ، وعـ]٣١:األعـراف [}َو

  آد وء ا  ،  : ( يقـولسمعت رسول اهللا : يكرب، يقول

             ،  ،م دا  ن ،  ت ،دا 

َ اب، و ٢()و(. 

ب ـ حتريم األغذية الضارة بالـصحة كامليتـة والـدم وحلـم اخلنزيـر، يقـول اهللا 

  أَ ِ ُِ أوَِ إَ َُ  طََُُ ِ إ أن ََن         {: تعـاىل

    َ ِِ ِا َِْ ِأ ِْ ْوأ ٌْر ُم ِ َْ ْوأ َْ ْو َدأ ََْ

      َر ن ٍدَ َو غَ َْ ْا  ٌٌِر ر {] وشـجع أكـل ]. ١٤٥:األنعـام

ًاللحوم سواء حلم الرب والبحر وكل مشتقات اللحوم، وشجع عىل أكـل مـا لـه 

أَُْ ْ ِ اَْ َوطْ ًََ َُُ َوَِرِة     {: قيمة غذائية، قال تعاىل

 }ًُُ ُْْ َواا اَ اِي إَُُْ ِْونَ         َوَُْ َْْ َُ اَ َ دُ     

ــدة[ ــان ] ٩٣:املائ ــدماء، واألعي ــرشيعة اخلمــور وال ــرشوبات حرمــت ال ويف امل

 .النجسة واملتنجسة، وألبان احليوانات املحرم أكلها

                                                        

 ).١/٢٤١(رشح صحيح البخاري البن بطال ) ١(

 ).٣٣٤٩(أخرجه ابن ماجة ) ٢(



 

وا ا ازا اا  ا اا أ " روم وس)COVID-19( ًذأ"                  )٧١٤(  

ّوأحل أكل البهائم األهلية كالغنم والبقر، والبهائم الربية كالغزالن والطيور 

َّذوات املخالب كام حث القرآن الكريم عىل األكل مـن الطيبـات، كـام ورد غري 

 ].١٦٨:البقرة [}َ أَ اُس ا ِ ِ اْرضَ  طِّ{: يف قوله تعاىل

باحلــث عــىل الــزواج، وحتــريم الزنــا والــشذوذ :  ـ رعايــة الــصحة اجلنــسية٣

ل النساء، ومنع إتيان النـساء يف املحـيض، وأمـر اجلنيس وحتريم الرهبنة واعتزا

 ..بالغسل بعد املحيض وبعد اجلامع

باحلـث عـىل العمـل اليـدوي واحلركـة، تـشجيع :  ـ تـشجيع اللياقـة البدنيـة٤

األلعاب الرياضية، املصارعة، ركوب اخليل، السباحة الرمي، املبارزة، السباق 

 .بأنواعه، وكراهية السمنة واخلمول

 : البيئة ـ محاية ٥

حرص اإلسالم عىل أن تكون البيئة مجيلة حسنة خالية من كل يشء يفسدها، 

ــض  ــالم بع ــد رشع اإلس ــوث فق ــث والتل ــن العب ــة م ــة خالي ــل البيئ ــى تظ وحت

 :الترشيعات التي تسهم يف ذلك، ومنها

:  قــالـــ العنايــة بنظافــة املرافــق العموميــة، فعــن أيب هريــرة، أن رســول اهللا 

) ما ا(ومـا اللعانـان يـا رسـول اهللا؟ قـال: قـالوا) ا :     يا

ظ  س، أوا ١()ط(. 

ــــك باحلــــث عــــىل تعمــــري األرض وإحيائهــــا  – حــــارب التــــصحر، وذل

َْ : (واستصالحها وتشجريها حتى ال تظل جرداء قاحلة، ويف ذلك يقـول 

                                                        

 ).٢٦٩(أخرجه مسلم ) ١(



 

 نموا ا � د ان اوا ء اام) ١٤٤٢ - ٢٠٢٠(                 )٧١٥( 

     َّأ َُ ٍَِ َْْ ًْرأ ََْقىض به عمر ريض اهللا عنه يف : ( عروة قال،)١()أ

 .وحث عىل املزارعة حتى ال تظل األرض بورا ال ينتفع هبا أحد) خالفته

أمر عليه الصالة والسالم بإماطة األذى، كاألوساخ والقاذورات وكـل مـا  –

 .فيه أذى عن الطريق

 أو   -ان  ون    : (قال رسول اهللا : فعن أيب هريرة، قال

ن  و-    ،ا  ذىا طإ وأدم ،ا إ إ  ل  ، 

 ر     : ( قـال، وعنه عن النبي )٢()واء   ان  

   ا  ه ك  إذ و ٣()ط(. 

ــائر  – ــات وس ــازل والطرق ــوت واملن ــساحات والبي ــة يف ال ــىل النظاف ــث ع ح

 .كناألما

أمر باملحافظة عىل املياه، فحرم هدرها أو اإلرساف فيهـا لغـري حاجـة؛ ألن  –

ُشحها يؤثر يف حياة اإلنسان والنبات واحليوان، وهذا من شأنه أن يؤثر يف البيئة 

 .بشكل عام، حيث ينترش اجلفاف فيه أو تقل اخلرضة

                                                        

 ).٢٣٣٥(أخرجه البخاري ) ١(

 ).٣٥(أخرجه مسلم ) ٢(

 هذا حديث حسن صحيح، : ، وقال)١٩٥٨(لرتمذي أخرجه ا) ٣(



 

وا ا ازا اا  ا اا أ " روم وس)COVID-19( ًذأ"                  )٧١٦(  

  :التدابري العالجية من األوبئة يف اإلسالم: املطلب الثالث
 

١  ،ا ة ء، وذر اام  ا :  
ا   أ:  

ًـ يأمر اإلسالم األصحاء بعدم خمالطة املريض مرضا معديا  ِاملمرض(ً إىل أن ) ُ

 تزول فرتة العدوى، ويصبح غري ناقل للمرض، وقد سـن الرسـول الكـريم

املجـذوم، فعـن ُمبدأ احلجر الصحي، أي عزل املريض الذي ال يرجى شفاؤه ك

  او      : ( قـالأيب هريرة ريض اهللا عنه، أن رسول اهللا 

١()ا(.  

ًـ أمر املـريض مرضـا معـديا بعـدم خمالطـة األصـحاء حتـى ال ينقـل العـدوى  ً

، )٢() ردن ٌض      : (ويستفحل الوباء، إذ يقول رسـول اهللا

ِوكلمة املمرض هنا معناها املري ينقـل العـدوى : ض الذي قد يمرض غـريه أيُ

 ..إليه وهو تعبري آية يف البالغة

كـان يف وفـد ثقيـف رجـل جمـذوم، : وعن عمرو بـن الـرشيد، عـن أبيـه، قـال

إذا كـان ": قال ابن عبـد الـرب. )٣()إم  ك ر   : (فأرسل إليه النبي 

 ربـام أخـرج إىل آكل الثوم يؤمر باجتناب املسجد وكـان يف عهـد رسـول اهللا 

 .)٤("البقيع فام ظنك باجلذام وهو عند بعض الناس يعدي وعند مجيعهم يؤذي

                                                        

 ).٥٧٠٧(أخرجه البخاري ) ١(

 ).٢٢٢١(، ومسلم )٥٧٧١(أخرجه البخاري ) ٢(

 ).٢٢٣١(أخرجه مسلم ) ٣(

 ).٤/٤٠٧(االستذكار ) ٤(



 

 نموا ا � د ان اوا ء اام) ١٤٤٢ - ٢٠٢٠(                 )٧١٧( 

ا ا ا  ب:  

ُيف التعامل مع الوباء يضع اإلسالم قاعـدة عظيمـة تطـابق أحـدث مـا هـو يف 

رض،  ا     -أي الطـاعون  –ذا   : (عرصنا، إذ يقـول

 .)١()، وأم   ا، ارا ، وإذا و رض

ولقــد استــشار عمــر ريض اهللا عنــه الــصحابة يف دخــول الــشام بعــد أن بلغــه 

نرى أن ترجع بالناس وال تقدمهم عىل هـذا : انتشار وباء الطاعون فيها، فقالوا

قـال أبـو . إين مـصبح عـىل ظهـر فأصـبحوا عليـه: الوباء، فنادى عمر يف الناس

لو غريك قاهلـا يـا أبـا عبيـدة؟ : ًأفرارا من قدر اهللا؟ فقال عمر: حعبيدة بن اجلرا

 وكان متغيبـا يف -نعم نفر من قدر اهللا إىل قدر اهللا، فجاء عبد الرمحن بن عوف 

إذا : ( يقولًإن عندي يف هذا علام، سمعت رسول اهللا :  فقال-بعض حاجته 

             رض وأم وإذا و ، ا  رض       ا  

 ارا (فحمد اهللا عمر ثم انرصف: قال)٢(. 

  :ج   ا  م اء أو اض

 كـان أن النبي : ينهى اإلسالم عن العطس يف وجوه الناس، فعن أيب هريرة

، وعنه ريض اهللا عنـه أن )٣(إذا عطس غطى وجهه بيده أو بثوبه وغض هبا صوته

                                                        

 ).٢٢١٨(، ومسلم )٣٤٧٣(أخرجه البخاري ) ١(

 ).٢٢١٩(، ومسلم )٥٧٢٩(أخرجه البخاري ) ٢(

 »هذا حديث حسن صحيح«: ، وقال)٢٧٤٥(أخرجه الرتمذي ) ٣(



 

وا ا ازا اا  ا اا أ " روم وس)COVID-19( ًذأ"                  )٧١٨(  

 أ    و و          إذا  : ( قالرسول اهللا 

()١(. 

  : ا  ااوي٢

التداوي أمر رضوري تفرضه الرضورة والفطرة، وحثت عليه الرشيعة؛ ألنـه 

إما محاية من هالك أو شفاء من أمل، وكالمها مطلوبان، ولتعلق التداوي بحفظ 

 حـث النبـي النفس البرشية من جهة تعرضها للعدم أو الـضعف واألمل فقـد 

ًعىل التداوي ومبرشا بأن التداوي أمر ممكن وأن اهللا تعاىل أتاحه لإلنسان، وإنـام 

حيتاج إىل بذل اجلهد واملعرفة للوصول إليه؛ ألن سنة احلياة أن األشـياء ال تـأيت 

 .إال بقدر من املشقة والتعب

ل إن ا  و  : (قال رسـول اهللا : فعن عبد اهللا بن مسعود، قال

  و ،   ،ء  لأم ٢()داء إ(. 

 أتيـت النبـي :  الناس بالتداوي فعن أسامة بن رشيك، قالبل أمر النبي 

وأصحابه كأنام عىل رءوسهم الطري، فسلمت ثم قعدت، فجـاء األعـراب مـن 

   اووا ن ا  : (يا رسول اهللا، أنتداوى؟ فقال: ها هنا وها هنا، فقالوا

ا داء وا  ،دواء  و داء إ   ٣()و(. 

  

                                                        

ــستدرك ) ١( ــاكم يف امل ــه احل ــال)٧٦٨٤(أخرج ــناد ومل : ، وق ــديث صــحيح اإلس هــذا ح

 .خيرجاه، ووافقه الذهبي

 ).٤٢٣٦(أخرجه أمحد ) ٢(

 ).٣٤٣٦(، وابن ماجة )٢٠٣٨(، والرتمذي )٣٨٥٥(أخرجه أبو داود ) ٣(



 

 نموا ا � د ان اوا ء اام) ١٤٤٢ - ٢٠٢٠(                 )٧١٩( 

  املبحث الثاني

  تفعيل القواعد الشرعية يف التدابري االحرتازية من األوبئة
  

  :القواعد الفقهية: املطلب األول
  

  ة احكـم فقهـي كــيل ينطبـق عـىل مجيـع جزئياتـه أو أغلبهــا : ا

 .)١(ليتعرف أحكامه منها

 :ر هنا القواعد الفقهية التي يمكن اإلفادة منها يف موضوعناونذك

  :)٢( ار ال:ة ) ١( 

: ، الـرضر)٣() ر و ار  (: أصل هـذه القاعـدة مـا ورد عـن النبـي 

مقابلـة الـرضر بالـرضر، فـال جيـوز ألحـد أن : إحلاق مفسدة بـالغري، والـرضار

ًيلحق رضرا وال رضارا بآخر، وسيق ذلك بأس اجلنس ليكون أبلغ يف لوب نفي ً

 .النهي والزجر

 .)٤() ر ره ا، و ق ق ا (: وتكملته يف املستدرك

                                                        

 ).٢/٩٦٥(املدخل الفقهي العام ) ١(

، األشـباه )٨٣ص(، األشباه والنظـائر للـسيوطي )١/٤١(ائر للسبكي األشباه والنظ) ٢(

 ).٧٢ص(والنظائر البن نجيم 

، وصححه األلباين، سلـسلة األحاديـث )٢/٧٨٤( أخرجه ابن ماجة كتاب األحكام )٣(

 ). ١/٤٩٨(الصحيحة 

 ).٢/٦٦( أخرجه احلاكم يف املستدرك عىل الصحيحني )٤(



 

وا ا ازا اا  ا اا أ " روم وس)COVID-19( ًذأ"                  )٧٢٠(  

واســتغراق النفــي يف احلــديث الــرشيف يفيــد حتــريم ســائر أنــواع الــرضر يف 

الرشع؛ ألنه نوع من الظلم، ونفي الرضر يفيد دفعه قبل وقوعه بطريق الوقايـة 

 . ه بعد وقوعه بام يمكن من التدابري التي تزيله، ومتنع تكرارهاملمكنة، ورفع

هـو نفـي االزديـاد يف الـرضر الـذي ال يفيـد سـوى : واملقـصود بمنـع الـرضار

ًالتوسع يف دائرته، ألن اإلرضار ولو عىل سبيل املقابلة ال جيـوز أن يكـون هـدفا 

ًمقصودا، وطريقا عاما، وإنام يلجأ إليه اضطرارا عندما ال  ً ً يكون غريه من طرق ً

 .التاليف أنفع منه

  :و  اة  اا ااز  اء

 ـ رضورة االلتــزام باإلرشــادات الــصحية يف خــصوص الفــرد حلاميتــه مــن ١

 .الوباء فيكون ذلك من منع الرضر قبل وقوعه ألن الوقاية خري من العالج،

ملنــع األرضار الناجتــة عــن التلــوث  ـ رضورة االلتــزام بقواعــد محايــة البيئــة ٢

 .والتي قد تتشكل إىل وباء يعم اجلميع

 ـ أمهيـة التـداوي للحـد مـن اسـتمرار رضر الوبـاء عـىل الـنفس، وااللتـزام ٣

 .باحلجر الصحي ملنع الرضر املتعدي عن اآلخرين

ــق ٤ ــة يف خمتلــف املراف ــات املعني ــصدرها اجله ــي ت ــالقرارات الت ــزام ب  ـ االلت

 .امية النفس من الرضروالقطاعات حل



 

 نموا ا � د ان اوا ء اام) ١٤٤٢ - ٢٠٢٠(                 )٧٢١( 

  :)١( ار  ر ان:ة ) ٢( 

ًالرضر ال يقره الرشع هنائيا، وجيب دفعه قبـل وقوعـه مـا أمكـن، ألن الوقايـة 

خري من العالج، وألن الرشيعة واقعية يف معاجلة كافة األمـور فإهنـا كـام تـسعى 

واإلمكـان واالسـتطاعة، إىل اجلانب املثايل فإهنا تراعي الواقـع وحـدود القـدرة 

وهلذا إذا تعذر دفع الـرضر فـإن املطلـوب دفـع مـا يـستطاع دفعـه، ويعتـرب هـذا 

ًالقدر املندفع الذي يف حدود االستطاعة أمر مقصود رشعا، ومستحسن عقال،  ً

ًكام أنه يستفاد من القاعدة أيـضا بطريـق اإلشـارة أن الـرضر إن مل يمكـن دفعـه 

ًكليا وال جزئيا وترتب عىل  دفعـه رضر أكـرب منـه فإنـه يـرتك كـام هـو، ويف هـذا ً

 .القدر املرتوك نوع من ختفيف الرضر من التوسع إىل ما هو أسوأ

  :و  اة  اا ااز  اء

 ـ وجـوب العمـل باألسـباب املـرشوعة واملمكنـة ملنـع تفـشيه، أو احلـد مـن ١

 .تفشيه بعد وقوعه

بري التي حتقق املطلوب من محاية النـاس مـن تفـيش الوبـاء  ـ التدرج يف التدا٢

 .حسب تقديرات أهل اخلربة واالختصاص يف املوضوع

 ـ إذا مل يتوفر اللقاح الذي يقيض عليه فيجب استعامل األدوية والعالجـات ٣

 .التي ختفف آثاره أو تساعد الكثري يف التعايف منه

                                                        

، الـوجيز يف إيـضاح )٢٠٧ص(الـشيخ أمحـد الزرقـاء رشح القواعـد الفقهيـة، :  انظر)١(

 ، القواعد الفقهية )٢٥٦ص(قواعد الفقه الكلية 

، القواعد الفقهية )١/٢٠٨(حممد مصطفى الزحييل .      وتطبيقاهتا يف املذاهب األربعة، د

 ).١/٢٧٩(املتضمنة للتيسري 



 

وا ا ازا اا  ا اا أ " روم وس)COVID-19( ًذأ"                  )٧٢٢(  

  :)١( ار اُ ال ر ا:ة ) ٣( 

إذا ر ن رو أ ًرا رب   : (ويعرب عنها بقـوهلم

٢()أ(.  

  :)٣()ُر أن ا: (وبقوهلم

الرضر ليس عىل وزان واحد وال يف درجة واحدة، وإنام هـو درجـات، سـواء 

ر مهـام يف ذاته أو يف آثاره، أو يف متعلقاته، والقانون العام أنـه جيـب إزالـة الـرض

ًكانت درجته، ولكن إذا مل يمكـن إزالـة الـرضر هنائيـا، وكـان بعـضه أشـد مـن 

الـرضر األشـد يـزال : َّبعض، وال بد من ارتكاب أحـدمها، فتـأيت هـذه القاعـدة

ويرفـع ويتجنـب بارتكـاب الـرضر األخـف؛ وذلـك لعظـم األول عـىل الثـاين، 

لـرضر الثـاين خـاص ُّوشدته يف نفـسه، أو ألن الـرضر األول عـام يعـم أثـره، وا

 .وينحرص أثره، فتقدم املصلحة العامة عىل املصلحة اخلاصة

                                                        

، رشح )١/٢١٩(لـزحييل حممـد ا.  القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب األربعة، د)١(

ــة )١٩٩ص(القواعــد الفقهيــة، الــشيخ الزرقــاء  ، الــوجيز يف إيــضاح قواعــد الفقــه الكلي

، جملـــة األحكـــام العدليـــة )١/٢٧٧(، القواعـــد الفقهيـــة املتـــضمنة للتيـــسري )٢٦٠ص(

 ). ١٩ص(

ــن نجــيم )٢( ــسيوطي )٧٦ص( األشــباه والنظــائر الب ، )١/٢١٧(، األشــباه والنظــائر لل

 ).٤٤٨ -٤/٤٤٧(املنري رشح الكوكب 

ــة :  انظــر)٣( ــة األحكــام العدلي ــذاهب )١٩ص(جمل ــا يف امل ــة وتطبيقاهت ــد الفقهي ، القواع

، رشح القواعــد الفقهيــة، الــشيخ أمحــد )١/٢٣٠(حممــد مــصطفى الــزحييل  . األربعــة، د

 ).٢٦٠ص(، الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلية )٢٠٣ص(الزرقاء 



 

 نموا ا � د ان اوا ء اام) ١٤٤٢ - ٢٠٢٠(                 )٧٢٣( 

  :و  اة  اا ااز  اء

ً ـ تطبيق احلجر املنزيل أو احلجر الصحي املؤسيس اإللزامي يعد رضرا عـىل ١

هـو املحجور عليه لتقييد حريته، ولكن هـذا الـرضر رضورة ملنـع رضر أكـرب و

 فينقل العدوى مـن غـري إصابتهنقله للعدوى إىل أعداد كبرية أخرى أو احتامل 

 .أن يعرف

 ـ تعطيل املدارس واجلامعات ووقـف العمـل يف سـائر املرافـق والـوزارات ٢

ًيعد رضرا كبريا لتعطيل مصالح الناس، والتـسبب يف اخلـسائر املاليـة الكبـرية،  ً

صورة ال يمكن استدراكها، وحفـظ ولكن هذا الرضر أهون من تفيش الوباء ب

النفس من اهلالك أهم من أي يشء آخر، وبالتايل فيزال الرضر األكـرب واألشـد 

 .وهو تفيش الوباء عىل تعطيل املصالح

  :)١( ُ ار اص  ار ا:ة ) ٥ ( 

هذه القاعدة معيار لتطبيق قاعدة رفع الـرضر ودفعـه عنـد تعـارض األرضار 

ًفاسد، فإذا كان أحد الـرضرين عامـا واآلخـر خاصـا، جيـب حتمـل الـرضر وامل ً

 .اخلاص لدفع الرضر العام، ألن املصلحة العامة مقدمة عىل املصلحة اخلاصة

                                                        

ــة )٧٤ص(البــن نجــيم األشــباه والنظــائر :  انظــر)١( ــة األحكــام العدلي ، )١٩ص(، جمل

، )١/٢٣٥(حممـد مـصطفى الـزحييل . القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املـذاهب األربعـة، د

، الـوجيز يف إيـضاح قواعـد الفقـه )١٩٧ص(رشح القواعد الفقهية، الشيخ أمحد الزرقاء  

 ).١/٢٧٧(، القواعد الفقهية املتضمنة للتيسري )٢٦٣ص(الكلية 



 

وا ا ازا اا  ا اا أ " روم وس)COVID-19( ًذأ"                  )٧٢٤(  

  :و  اة  اا ااز  اء

عــدا مــا  –ال شـك أن تعطيــل األعـامل واإللــزام بـإغالق املحــالت التجاريـة 

يكبـد أصـحاهبا خـسائر ماليـة  –ه اجلهات املختصة مـن املرافـق احليويـة تستثني

كبرية، وحيرم الكثري من أعامهلم والترضر بمنع الرواتـب، ونحـو ذلـك، ولكـن 

هذه أرضار خاصة، وجيب احتامهلا عند حلول الوبـاء للمـصلحة العامـة بـدفع 

 .الرضر العام الذي متتد خسائره إىل األرواح

  .  ا ا:ة ) ٦( 

 من أعظم قواعد الرشيعة اإلسالمية، ومتثل )١()ا  ا)  ة  

ًأصل التخفيف والتيسري والسعة، والسامحة، وتعترب هـذه القاعـدة مظهـرا مـن 

مظاهر الوسطية يف اإلسالم باعتبارها ترتكز عىل تكليـف النـاس بـام يطيقـون، 

 . تكليفهم بام ال يطيقونورفع احلرج عنهم، وعدم إعناهتم أو

ُُ اُِ ُ اَُْ َوُِ ُُ      {: واألصل يف هذه القاعدة قوله تعاىل

َُْ{: ، وقوله تعاىل]١٨٥:البقرة [}ا    جََ ِْ ا ِ َْْ َََ ََو{ 

 ].٧٨:احلج[

                                                        

، األشـباه والنظـائر البـن نجـيم )٣/١٦٩(املنثور يف القواعد الفقهية للزركيش :  انظر)١(

، رشح القواعـــد الفقهيـــة أمحـــد )١/١٩٤(، األشـــباه والنظـــائر للـــسيوطي       )٦٤ص(

حممـد مـصطفى . ، القواعد الفقهية وتطبيقاهتـا يف املـذاهب األربعـة، د)١٥٧ص(الزرقاء 

ــزحييل  ــوجيز يف)١/٢٥٧(ال ــة د، ال ــه الكلي ــضاح قواعــد الفق ــزي .  إي ــدقي الغ حممــد ص

 ).٢١٨ص(



 

 نموا ا � د ان اوا ء اام) ١٤٤٢ - ٢٠٢٠(                 )٧٢٥( 

ا، وان، و      إن ا  وز  أ         : (وقال رسول اهللا 

  اــسالم، وقــال عليــه )١()ا  ُ  (: الــصالة وال

ا       (: ًالسهلة، وقـال أيـضا:  أي)٢("ا و ، ُ إ

  َُ()د    (:  قـال، وعن أيب هريرة عن النبي )٣ و ، إن ا

 وأوا، واا وة واو ا أ إ ، دوا ورا،  

 ا  ء(: وقالت السيدة عائشة ريض اهللا عنها. )٤()و ل ار ُ 

ًإ    ر أا إ أ  ()٥(. 

ــسيوطي ــال ال ــواب ": ق ــب أب ــا غال ــع إليه ــدة يرج ــذه القاع ــان أن ه ــد ب فق

شأ عـن تطبيقهـا حـرج عـىل املكلـف ومـشقة يف وعليه فـإن األحكـام التـي ينـ .)٦("الفقه

نفسه، أو ماله فالرشيعة ختففها بام يقع حتت قـدرة املكلـف، وتوسـع عليـه دون 

 .)٧(عرس أو إحراج

                                                        

 ).  ٢٠٤٣( أخرجه ابن ماجة كتاب الطالق، باب طالق املكره والنايس )١(

 ).٢٢٢٩١( أخرجه اإلمام أمحد يف املسند )٢(

عـن أيب هريـرة ) ٣٨٠(، وأخرجه أبـو داود، رقـم احلـديث )٢٢٠( أخرجه البخاري )٣(

 .ريض اهللا عنه

 ).٣٩( البخاري، كتاب اإليامن، رقم احلديث  أخرجه)٤(

، وأخرجـه مـسلم كتـاب الفـضائل، )٦٧٨٦( أخرجه البخاري كتاب احلـدود، رقـم )٥(

 ).٢٣٢٧(رقم احلديث 

 ).٧٠ص(األشباه والنظائر البن نجيم :  انظر)٦(

، الـوجيز يف إيـضاح قواعـد الفقــه )١٩١ص(عـثامن شـبري . القواعـد الكليـة د:  انظـر)٧(

 ).٢١٨ص(مد صدقي الغزي  الكلية حم
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وترجــع أســباب التخفيــف والتيــسري إىل وجــود املــشقة أو مظنتهــا، فــاألول 

 .كاملرض، واإلكراه والعجز، ونحوها، والثاين كالسفر

لتخفيـف هـي املـشقة الزائـدة عـن احلـد املعتـاد، بحيـث واملشقة التـي جتلـب ا

تفسد عىل النفوس ترصفاهتا، وختل بنظام حياهتا وتعطلها عن القيـام بـاألعامل 

 . ًغالبا

  :و  اة  اا ااز  اء

رشع اهللا لعباده األحكام الرشعية وفق قانون االستطاعة وجعلها ميرسة عىل 

ــإذا نقــصت القــدرة عــن مــستوى احلكــم وفــق القــد ــة، ومــع ذلــك ف رة العادي

الرشعي، أو أصبح الوضع الذي تقام فيه األحكام يؤدي إىل املـشقة أو الـرضر 

ــه الظــروف العارضــة  ًفــإن الــرشيعة تيــرس األحكــام تيــسريا خاصــا تراعــي في ً

 .واملستجدة

 العـامل، الذي عمت البلوى به عموم بالد) كورونا(ويف ظل انتشار وباء مثل 

فقــد أصــدرت وزارات األوقــاف والــشؤون اإلســالمية يف خمتلــف البلــدان 

اإلسالمية فتاوى تقتيض رضورة إغالق املساجد ومنع إقامـة اجلمعـة واجلامعـة 

واالكتفاء برفع شعرية األذان، كام حـصل يف الفـرتة الـسابقة، كـام أنـه ممكـن أن 

ً جمــددا، وهــذا اإلجــراء يتكــرر إذا رأت اجلهــات املعنيــة رضورة اللجــوء إليــه

 :رشعي وصحيح ورضوري ألمور

فإذا كان الرشيعة أباحت تـرك : إن املشقة جتلب التيسري: أن القاعدة تقول) أ 

اجلمعة واجلامعة للفرد الذي جيد املشقة يف عدد مـن األعـذار كـاملرض والـسفر 



 

 نموا ا � د ان اوا ء اام) ١٤٤٢ - ٢٠٢٠(                 )٧٢٧( 

ع واملطر ونحو ذلك، فالتيسري ألجـل املـصلحة العامـة أوىل؛ ألن الـرضر الواقـ

 .من املخالطة يقيني أو شبه يقيني

وألن حفظ جنس النفس البرشية مقدم عىل إقامة جزئي الدين، وألجل ) ب 

ــف  ــالرخص والتخفي ــرج ب ــع احل ــسري ورف ــل التي ــرشيعة ألج ــاءت ال ــك ج ذل

والتبديل والتأجيل واإلسقاط، فكيف إذا ترتب عىل إقامة احلكـم املعـني رضر 

 .عام

يمـة يف االختيـار، واهللا تعـاىل حيـب أن تـؤتى الرخصة يف الـرضورة كالعز) ج 

 .رخصه كام حيب أن تؤتى عزائمه

الصالة يف البيت يف ظل إغالق املساجد دون اجلمعة واجلامعـة للمـصلحة ) د 

العامة يعد طاعة هللا تعـاىل؛ ألن اهللا تعـاىل أقـام دينـه عـىل التيـسري ورفـع احلـرج 

مر اهللا تعاىل يف حفظ نفوسنا من ومنع الرضر، وهذا اإلجراء ما هو إال تنفيذ أل

تعريضها للمشقة أو الـرضر، واهللا تعـاىل قـد هنانـا عـن إيقـاع أنفـسنا يف اهللكـة 

 ].١٩٥:البقرة [}و ا  إ ا{: والرضر فقال سبحانه

ْاملعني يف حتقيق مناط األوبئة ومنها فريوس ) هـ  هـم أطبـاء ) كورونا اجلديد(َ

وسات؛ ألهنم األقدر عىل تشخيص احلال وتصوير الوضع كام علم أحياء الفري

 االحرتازيـة الالزمـة اإلجـراءاتهو، ووزارة الصحة هـي اجلهـة املعنيـة باختـاذ 

للحامية واإللزام هبـا، وعـىل الفقهـاء اإلفتـاء بـام تقتـضيه املـصلحة العامـة وفـق 

 منطلق دينـي التدابري العامة لوزارة الصحة وتوعية الناس برضورة االلتزام من

تعبدي لتعلق املوضوع بحفظ النفس البرشية التي هي حمـور مقاصـد الـرشيعة 

 .اإلسالمية
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واملفــرتض يف حــال اختــاذ مثــل هــذا اإلجــراء عــدم االخــتالف أو بــروز آراء 

اجتهادية ختالف املعتمد من الفتوى والذي يتوافق مع إجراءات وزارة الصحة 

 نازلة فقهية خاصة، بل يف وباء عمت به واجلهات املعنية؛ ألن القضية ليست يف

ــراءاتالبلــوى، و ــسادا اإلج ــا إف ــزء منه ــالل بج ــة يعــد اإلخ ــة متكامل ً منظوم

 .جلميعها

هذا وقد أفتت يف األشهر املاضية عدد من هيئات الفتوى يف عدد مـن الـدول 

ًبرضورة إغالق املساجد مؤقتا حتـى تـنجيل الغمـة وتنتهـي األزمـة ملنـع تفـيش 

 .الوباء

  :ار   ر: ة ) ٧( 

، وذكرهـا )١()الـبعض املقـدور عليـه هـل جيـب: (وعرب عنها الزركـيش بقولـه

 .)٢(بالنص السابق يف موضع آخر

ِمن أشهر القواعد املستنبطة مـن قولـه صـىل ": قال السبكي عن هذه القاعدة

ا رد أصـحابنا ، وهبـ)إذا أ  ا   ا       : (اهللا عليه وسلم

؛ فقالوا إذا مل يتيرس سرت العورة "إن العريان يصيل قاعدا": عىل أيب حنيفة قوله

 فلم يسقط القيام املفروض؟

أن ه اة  ال  وذكر اإلمام يف أواخر الغياثي ومن خطه نقلت 

        ل اأ أ   د  ا وقد ذكر الشيخ اإلمام . ا

إذا كـان : فمنهـا.  وأكثـر مـن عـد مـسائلها"رشح املنهـاج"ب التيمم من يف با

                                                        

 ).١/٢٢٧(املنثور يف القواعد الفقهية ) ١(

 ).٣/١٩٨(املرجع السابق ) ٢(
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إذا قـدر عـىل بعـض : ًمقطوع بعض األطراف جيب غسل الباقي جزمـا، ومنهـا

إذا قـدر عـىل بعـض الفاحتـة أتـى هبـا، : السرتة فعليه سرت القدر املمكـن، ومنهـا

ع أو نقـص أتـى إذا مل يمكن املصيل رفع اليدين إال بالزيادة عـىل املـرشو: ومنها

إذا انتهــى املظــاهر إىل املرتبــة األخــرية؛ فلــم جيــد إال إطعــام : بــاملمكن، ومنهــا

 .)١(ًيتعني عندي إطعامهم قطعا: ثالثني، قال اإلمام

ازا اا  ةا  و:  

الــرشيعة اإلســالمية رشيعــة واقعيــة، فهــي وإن كانــت مثاليــة يف طلــب احلــد 

وب واألحكـام، إال أهنـا واقعيـة عنـد التطبيـق والتنزيـل فتقبـل األعىل من املطل

 .املمكن عىل ضوء القدرة واالستطاعة

فمن ذلك الفتوى بإقامة صالة اجلمعـة واجلامعـة مـع التـزام التباعـد، والتـزام 

بقية االشرتاطات الصحية، مع أن التقارب يف الصفوف واملحاذاة لألقـدام مـن 

 مل يتيرس إقامة الصالة بكافة مطالبها فإهنـا ال تـرتك إقامة والصالة ومتامها، وإذا

 .ما دام أنه أتيح إقامتها هبذا القدر وبذلك الوصف

                                                        

 ).١/١٥٦(األشباه والنظائر للسبكي ) ١(
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  :)١( اورات  ارات:ة ) ٨( 

ــذي إذا مل يتنــاول معــه املمنــوع حــصل اهلــالك  الــرضورة هــي بلــوغ احلــد ال

ــذ ــواس، فه ــن احل ــضو، أو حاســة م ــد ع ــه، كفق ــب من ــي للمــضطر أو قري ه ه

 .)٢(الرضورة الرشعية

ويشرتط يف هذه القاعدة نقصان املحظورات عن الرضورات، فـإن مل يـنقص 

 .املحظور فال يباح

مــا ورد يف القــرآن الكــريم مــن اســتثناء حــاالت : واألصــل يف هــذه القاعــدة

االضـطرار الطارئـة يف ظـروف اسـتثنائية، كقولــه تعـاىل بعـد تعـداد طائفـة مــن 

: ً، وقــال تعـاىل أيــضا]١١٩:األنعـام[ } اْْرُْ إِْإَ {: املحرمـات

}                    ٌٌِر َر َا ن ْ ٍِمََُ َْ ٍَََْ ِ ْا َ{ 

 ].٣:املائدة[

ـــت قاعـــدة ـــسري: (وإذا كان ـــب التي ـــشقة جتل ـــصد األول إىل ) امل ـــصل بالق تت

 باعتبارها تعالج قضية العجز عن فعلها، الواجبات املطلوب فعلها من املكلف

                                                        

، القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املـذاهب )٧٣ص(األشباه والنظائر البن نجيم :  انظر)١(

، )١/٤٥(ه والنظــائر للــسبكي ، األشــبا)١/٢٧٦(حممــد مــصطفى الــزحييل . األربعــة، د

، رشح القواعــد الفقهيــة، الــشيخ أمحــد )٢/٣١٧(املنثــور يف القواعــد الفقهيــة للزركــيش 

، القواعـد الفقهيـة )٢٣٤ص(، الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكليـة )١٨٥ص(الزرقاء 

 ).١/٢٨٧(املتضمنة للتيسري 

الــرمحن العبـــد اللطيـــف عبـــد . القواعــد والـــضوابط الفقهيــة املتـــضمنة للتيــسري د) ٢(

)١/٢٤٤.( 
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أو العنت يف أدائها، فإن هذه القاعدة تتـصل بجانـب املحرمـات املطلـوب مـن 

املكلف تركها، فتضبط احلال التي جيوز للمكلف استباحة املحظور، وذلك يف 

حال الرضورة، فالقاعـدة األوىل تتعلـق بـأمر وجـودي يقتـيض إجيـاد فعـل مـن 

يـسقط عنـد العجـز عنـه، أو بـاحلرج واملـشقة يف القيـام بـه، العدم، وهذا األمـر 

ًوالقاعدة الثانية تتناول جانبا عدميا يقتيض من املكلـف الكـف عنـه، وال جيـوز   ً

 .للمكلف جتاوزه إال يف حال الرضورة

  : و و اء ًدا ه اة

 .رضورةـ أن تقدر بقدرها فال يستباح من املحظور إال قدر ما يرفع ال١

ــىل ٢ ــإن اإلقــدام ع ــة املحظــور، ف ــة الــرضورة عــن مرتب ــنقص مرتب  ـ أن ال ت

 -املحظور لرفع الرضورة، أو دفعها إنام هو من باب جلب إحدى املـصلحتني 

وإلغاء األخرى، فال بد أن تكون املصلحة املعتـربة  –املتزامحتني عىل حمل واحد 

 .وحةهي املصلحة الراجحة، واملصلحة امللغاة هي املرج

ــع إال ٣ ــت رضورة ال ترتف ــإذا وقع ــق الغــري، ف ــل ح ــطرار ال يبط  ـ أن االض

 .)١(ُبإتالف حق إنسان آخر جاز ذلك ويضمن املتلف ما أتلفه

  :و  اة  اا ااز  اء

 ـ جيوز للدولة أن تغلق املحالت التجارية والرشكات وسائر األعـامل التـي ١

ة انتشار الوباء لرضورة محاية النفس البرشية من التعرض للخطر ترى أهنا مظن

واتساع نطاق العدوى، رغم أن أمـوال النـاس ومـصاحلهم الشخـصية مـصانة 

                                                        

 مذكرة القواعد الفقهية سنة ثالثة لطالب كلية الرشيعة يف اجلامعة اإلسالمية باملدينـة )١(

 ).٣٧ص(عبد الرمحن العبد اللطيف . املنورة د



 

وا ا ازا اا  ا اا أ " روم وس)COVID-19( ًذأ"                  )٧٣٢(  

وحمميــة بالــرشع والقــانون وحيظــر املــساس هبــا إال أن الــرضورة أباحــت ذلــك 

 .الترصف للمصلحة العامة

ع والقـانون وللدولـة  ـ حرية التنقل واحلركة والتجـارة أمـر مكفـول بالـرش٢

حظر ذلك كله وغريه للرضورة التي تقتضيها املصلحة العامـة مـن منـع تفـيش 

 .الوباء أو احلد من انتشاره

ً ـ أن عىل الدولة تعويض املترضرين قدر اإلمكان سواء أكانوا أفـرادا بفقـد ٣

أعامهلم أو رشكات ومؤسسات ترضرت مصاحلها بـالغلق، ألن االضـطرار ال 

 .لغرييبطل حق ا

  :)١(اورات َر ْر :ة ) ٩( 

للتنبيـه عـىل أن مـا ) اورات  ارات  : (هذه القاعدة قيد لقاعدة

ــه  ــه القــدر الــذي تنــدفع ب ــه الــرضورة مــن املحظــور إنــام يــرخص من تــدعو إلي

ــع يف  ــه أن يتوس ــيس ل ــور فل ــسان ملحظ ــطر اإلن ــإذا اض ــسب، ف ــرضورة فح ال

رص منه عىل قدر ما تندفع به الرضورة فقـط، فاالضـطرار إنـام املحظور، بل يقت

                                                        

، القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املـذاهب )٧٣ص(األشباه والنظائر البن نجيم :  انظر)١(

، )١/٢١٢(، األشباه والنظـائر للـسيوطي )١/٢٨١(صطفى الزحييل حممد م. األربعة، د

، رشح القواعــد الفقهيــة، الــشيخ أمحــد )٢/٣٢٠(املنثــور يف القواعــد الفقهيــة للزركــيش 

، القواعـد الفقهيـة )٢٣٩ص(، الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكليـة )١٨٧ص(الزرقاء 

 ).١/٢٩٠(املتضمنة للتيسري 



 

 نموا ا � د ان اوا ء اام) ١٤٤٢ - ٢٠٢٠(                 )٧٣٣( 

يبيح املحظورات بمقـدار مـا يـدفع اخلطـر، وال جيـوز االسرتسـال، ومتـى زال 

 .)١(اخلطر عاد احلظر

َ اَ َْ ْغ َوَ ٍد  إَِْ َْ      {: قوله تعاىل: وأصل هذه القاعدة

، فالـرضورة مباحـة بـرشط مراعـاة القـدر ]١٧٣:البقـرة [}ٌِإن ا ٌَر رَ   

الذي تندفع به من ومن حيث الزمن من دون تعد وال بغي فيهام أو يف أحـدمها، 

ّكـل مـا أحـل مـن حمـرم يف معنـى ال حيـل إال يف ": قال الشافعي رمحه اهللا تعـاىل

 .)٢("فإذا زايل ذلك املعنى عاد إىل أصل التحريم. ذلك املعنى خاصة

  :و  اة  اا ااز  اء

 ـ أن القرارات التي تـصدر يف إغـالق املحـالت وتعطيـل األعـامل يف سـائر ١

مرافق الدولة بام يف ذلك دور العبادة إنـام هـي مؤقتـة بفـرتة األزمـة التـي تقـارن 

 .يعيانتشار الوباء بحيث إذا زالت األزمة عادت األمور إىل وضعها الطب

 ـ أنه يف حال التدرج يف تطبيق القـرارات فإهنـا ينبغـي أن تـستهدف املواقـع ٢

 .التي يتوقع أن تكون بؤرة النتشار الوباء

 ـ أن تقترص القرارات والقيود عىل األمور التي يتوقع منهـا الـرضر بـصورة ٣

 .يقينية أو غلبة ظن

                                                        

، رشح )١/٢٨١(حممـد الـزحييل . بيقاهتا يف املذاهب األربعـة، د القواعد الفقهية وتط)١(

 ).١٨٧ص(القواعد الفقهية، الشيخ الزرقاء 

 ).٤/٢٧٨(األم للشافعي :  انظر)٢(



 

وا ا ازا اا  ا اا أ " روم وس)COVID-19( ًذأ"                  )٧٣٤(  

  .)١(ا : ة ) ١٠( 

ًدا فإنـه يـضمنه بـأن يـؤدي مثلـه إن كـان مثليـا، أو إن من أتلف مال غريه عم ً

 .ًقيمته إن كان قيميا

ًأما إن ضاع منه ذلـك قهـرا أو غلبـة، أو بجائحـة وقـضاء وقـدرا، ومـن غـري  ً

ًتفـريط وال إمهــال منـه فإنــه ال يـضمنه، إال إذا كــان معتـديا يف وضــع اليـد فإنــه 

 .يضمن كالغاصب

؛ ألن الـشأن والعـادة فـيمن )٢() ن      : (ودليل ذلك قوله 

يأمتنه الناس عىل أمواهلم وودائعهم أن حيافظ عليها، فإن ضاعت فال يـضمنها، 

 ا  أت     : (لعدم تفريطه، فإن ثبت تفريطه فإنه يضمن، لقوله 

 د ()أن عمر بـن اخلطـاب ريض اهللا : وروي عن أنس ريض اهللا عنه. )٣

                                                        

 ).١/٦٠٥(حممد الزحييل . القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب األربعة د) ١(

، قال )١٢٧٠٠(نن الكربى ، والبيهقي يف الس)٢٩٦١(أخرجه الدار قطني يف السنن ) ٢(

هذا إسناد ال يعتمد عليه، فإن يزيد بن عبد امللك ضعفه أمحد، : قال يف التنقيح": الزيلعي

واملسألة فيهـا . مرتوك احلديث، وعبد اهللا بن شبيب ضعفوه، انتهى: وغريه، وقال النسائي

، وهـو ال يـضمن مطلقـا: ًيـضمن مطلقـا، وبـه قـال مالـك، الثـاين: أحـدها: ثالثة مذاهب

يضمن مـا تلـف بـصنعه، وال يـضمن بغـري صـنعه، وبـه قـال أمحـد، واهللا : مذهبنا، الثالث

 ).٤/١٤١: (نصب الراية:  انظر"أعلم

هـــذا حـــديث حـــسن، : ، وقـــال)١٢٦٦(، والرتمـــذي )٣٥٦١(أخرجـــه أبـــو داود ) ٣(

 ).٢٠٠٨٦(، وأمحد )٢٤٠٠(وأخرجه ابن ماجة 



 

 نموا ا � د ان اوا ء اام) ١٤٤٢ - ٢٠٢٠(                 )٧٣٥( 

ِّوفرس ذلك بأنه ضـمنها . )١(عه فرسقت أو ضاعت منهَّعنه ضمنه وديعة كانت م ُ

 . بتفريطه فيها

ًوهكذا يف كل ما يتلفه اإلنسان عمدا وتفريطا، وبتسبب منه ً)٢(. 

  :و  اة  اا ااز  اء

أن من فرط يف االلتزام بإرشادات السالمة، واالنضباط بالتعليامت مـن كافـة 

ية فأصـابه املـرض فإنـه ضـامن باسـتحقاق اإلثـم واملـسؤولية يـوم اجلهات املعن

 .القيامة

ــاس  وإن فــرط يف االلتــزام بــاحلجر الــصحي املنــزيل أو املؤســيس وخــالط الن

وتسبب يف نقل العدوى فإنه يضمن ويستحق املساءلة القانونية وما تفرضه من 

 .عقوبات أو تعويضات

  .)٣( ا أ  ا:ة ) ١٠ ( 

إزالــة : والرفــع. منــع التــأثري بــام يوصــله لــه لــوال ذلــك الــدافع: دفــع الــيشء

 . موجود

ّومفاد هذه القاعـدة أن منـع تـأثري الـيشء قبـل وجـوده أقـوى مـن رفعـه بعـد 

 .وهذا أمر تكويني وينطبق عىل أحكام الشارع، وجوده

                                                        

 ).١٢٧٠٢(أخرجه البيهقي يف السنن الكربى ) ١(

حممـد مـصطفى الـزحييل . القواعـد الفقهيـة وتطبيقاهتـا يف املـذاهب األربعـة، د: انظر) ٢(

)١/٦٠٥.( 

 ، )٢/١٨٤(، غمز عيون البصائر )١/١٢٧(األشباه والنظائر للسبكي ) ٣(



 

وا ا ازا اا  ا اا أ " روم وس)COVID-19( ًذأ"                  )٧٣٦(  

ٌ، فبتطبيقها يـدفع رش وخطـر)ة و(هذه القاعدة يمكن أن نسميها  ٌُ 

 .َعظيم فيم لو وقع؛ لصعوبة رفعه بعد وقوعه

 :وهذه القاعدة يمكن أن تدخل يف دفع أمرين

َدفع املعارض الطارئ عىل احلكم السابق الثابت، بمعنى أنه إذا وجـد : اول ِ َّ

ٌحكم سابق صحيح ثابت، وطرأ عليه حكم آخر وال يمكن اجلمع بينهام، فهنا 

َّقاء احلكم السابق؛ ألن دفـع الطـارئ الصحيح هو دفع هذا احلكم الطارئ وإب

. أسـهل مــن رفــع احلكـم الــسابق، وأســهل مـن رفــع احلكــم الطـارئ لــو وقــع

 .َّوكذلك ألن احلكم السابق هو األصل

مُتدخل يف دفع احلكم الطارئ قبل وقوعه، وإن مل يسبق بحكم ثابت؛ : ا

ًألنه أسهل من رفعه بعد وقوعه، كمنع ختمر اخلل ابتداء َّ. 

ــال الرسخــيسوأصــ ــاط، ق واألخــذ ": ل هــذه القاعــدة هــو العمــل باالحتي

 .)١("باالحتياط أصل يف الرشع

الرشيعة مبنية عىل االحتياط واألخذ بـاحلزم، والتحـرر ممـا ": وقال الشاطبي

 .)٢("ًعسى أن يكون طريقا إىل املفسدة

ّإذا تعـــارض ظـــاهران، أو نـــصان، وأحـــدمها أقـــرب إىل ": وقــال اجلـــويني

َّ، فقد ذهب أكثر الفقهاء إىل أن األحوط مرجح عىل الثاين، واحتجوا االحتياط

 .)٣("الالئق بحكمة الرشيعة وحماسنها االحتياط: بأن قالوا

                                                        

 ).٢/٢٣(أصول الرسخيس ) ١(

 ).٢/٢٧٦(املوافقات للشاطبي ) ٢(

 ).٢/٧٧٩(الربهان للجويني ) ٣(



 

 نموا ا � د ان اوا ء اام) ١٤٤٢ - ٢٠٢٠(                 )٧٣٧( 

  :و  اة  اا ااز  اء

: يقابل هذه القاعدة الرشعية الفقهية قاعدة طبية مهمة يف حتقيق الوقاية وهـي

 ).قنطار وقاية خري من درهم عالج(، ) من العالجالوقاية خري(

وهذه القاعـدة أصـل يف رضورة اختـاذ كافـة التـدابري التـي متنـع األوبئـة عامـة 

وسائر األمراض، وكذلك يف اختاذ التدابري االحرتازية من تفيش الوباء يف البلد 

ام بعد ظهوره يف بلدان أخرى، ألن األرضار الناجتـة عـن التـدابري واخلـسائر مهـ

كانت فهي أقل مما سيحدث فـيام لـو وقـع الوبـاء وتفـشى سـواء يف األرواح أو 

األموال واملصالح واملنافع العامة واخلاصة، ودفـع الوبـاء بـاالحرتازات اجلـادة 

واملناسبة أسهل من رفعها بعد وقوعه وتفشيه، وكل تأخري يف التدبري يضاعف 

 .املعاناة واخلسارة

التدابري االحرتازية التي متنع وقوع املكروه، فمـن  إىل هذا وقد أرشد النبي 

ا  : ( يقـولسـمعت رسـول اهللا : ذلك حـديث جـابر بـن عبـد اهللا، قـال

               ءم   ،ءو  ل  ا  ن ،ءا اء، وأوما

 .)١() ء، أو ء   وء، إ مل   ذ اء

كـام يف روايـة مـسلم يـشعر بـأن ) ن  ا    : (قوله": كاينقال الشو

ــاء ــة عــن الوب ــن ســعد أحــد رواة . )٢("رشعيــة التخمــري للوقاي ــال الليــث ب وق

 .)٣("فاألعاجم عندنا يتقون ذلك يف كانون األول": احلديث

                                                        

 ).٢٠١٤(أخرجه مسلم ) ١(

 ).١/٩٥(نيل األوطار ) ٢(

 ).٣/١٥٩٦(صحيح مسلم ) ٣(



 

وا ا ازا اا  ا اا أ " روم وس)COVID-19( ًذأ"                  )٧٣٨(  

 .)١( أنه أمر بتخمري اإلناء ولو أن تعرض عليه عوداوصح عن رسول اهللا 

ود عليه من احلكمة أنه ال ينسى ختمريه، بل يعتاده حتى بالعود ويف عرض الع

أنه ربام أراد الدبيب أن يسقط فيه، فيمر عىل العود فيكون العود جرسا له : وفيه

 .يمنعه من السقوط فيه

 أنه أمر عنـد إيكـاء اإلنـاء بـذكر اسـم اهللا تعـاىل رواه البخـاري وصح عنه 

ري اإلناء يطرد عنه الشيطان وإيكـاؤه يطـرد  فإن ذكر اسم اهللا عند ختم)٢(ومسلم

 .)٣( عنه اهلوام، ولذلك أمر بذكر اسم اهللا يف هذين املوضعني هلذين املعنيني

مجاعهـا تـسمية اهللا . فيه مجل من أنواع اخلري واآلداب اجلامعـة": قال النووي

تعـــاىل يف كـــل حركـــة وســـكون، لتحـــصيل الـــسالمة مـــن اآلفـــات الدنيويـــة 

 .)٤("واألخروية

  : ا ا:ة ) ١١( 

 املرشف عىل الزوال هل يعطى حكم الزائل؟: ويعرب عنها بألفاظ خمتلفة نحو

                                                        

 ).٢٠١٠(، ومسلم )٥٦٠٦(أخرجه البخاري ) ١(

إذا كان جنح الليل، : (قال رسول اهللا : عن جابر بن عبد اهللا ريض اهللا عنهام، يقول) ٢(

أو أمسيتم، فكفوا صـبيانكم، فـإن الـشياطني تنتـرش حينئـذ، فـإذا ذهـب سـاعة مـن الليـل 

لوهم، فأغلقوا األبواب واذكروا اسم اهللا، فإن الـشيطان ال يفـتح بابـا مغلقـا، وأوكـوا فح

قربكم واذكروا اسم اهللا، ومخروا آنيتكم واذكروا اسم اهللا، ولـو أن تعرضـوا عليهـا شـيئا، 

 ).٢٠١٢(، ومسلم )٥٦٢٣(أخرجه البخاري ) وأطفئوا  مصابيحكم

 ).٧٣ص(الطب النبوي البن القيم ) ٣(

 ).١٣/١٨٥(ح صحيح مسلم رش) ٤(



 

 نموا ا � د ان اوا ء اام) ١٤٤٢ - ٢٠٢٠(                 )٧٣٩( 

مـا قـارب الـيشء هـل : وقـوهلم. هـل العـربة باحلـال أو املـآل: وكذلك قوهلم

 .)١(يعطي حكمه؟

جعـل الـرشع املتوقـع كـالواقع، والـرشع قـد ": يقول العز ابـن عبـد الـسالم

 .)٢("ثر وقوعه احتياطه ملا حتقق وقوعهحيتاط ملا يك

ال تقترص معاجلة الرشيعة اإلسالمية للقضايا املوجودة واملتحققة الوقوع، بل 

إهنا تسترشف املستقبل لتضع احللول املسبقة ملا يمكن حصوله، إال أنه جيب أن 

 :نفرق بني حالتني

ه ال يعلق هبـا أي  ـ الوقائع االفرتاضية، والتوقعات البعيدة أو املتومهة، فهذ١

 .حكم؛ ألهنا جمرد توقعات ال مستند هلا من االعتبار

ــات ٢ ــاء عــىل معطي ــق وقوعهــا بن ــة، أو املتحق ــة والقريب  ـ التوقعــات املمكن

ودالالت وأمارات تؤكد أهنا ستقع سواء بيقني أو بغلبة ظـن، فهـذه هـي التـي 

ود، وهـذا يتعلق هبا احلكم والتي جيـب أن تعطـى حكـم الواقـع املتحقـق الوجـ

 .جزء من النظر يف املآالت

  :و  اة  اا ااز  اء 

يف ظل انتشار الوبـاء يف خمتلـف دول العـامل ومـع انفتـاح العـامل عـىل بعـضه يف 

التواصل عرب حركة التنقالت بني خمتلف الدول فإن عىل الدولة عـدم االنتظـار 

 يف مكافحتـه، بـل جيـب التعامـل مـع اإلجراءاتحللول الوباء حتى تبدأ باختاذ 

                                                        

 ).١/٩٨(األشباه والنظائر للسبكي ) ١(

 ).١/١٠٧(قواعد األحكام يف مصالح األنام ) ٢(



 

وا ا ازا اا  ا اا أ " روم وس)COVID-19( ًذأ"                  )٧٤٠(  

ّالوضــع كأنــه قــد وقــع، وذلــك ملــا بــان للعيــان بــصورة قطعيــة أو شــبه قطعيــة 

 .اقتحامه ملختلف الدول

  .)١( ف و ا  ا:  ة ) ١٢( 

إن نفــاذ تــرصف الراعــي عــىل : التــرصف عــىل الرعيــة منــوط باملــصلحة، أي

الرعية ولزومـه علـيهم معلـق ومتوقـف عـىل وجـود الثمـرة واملنفعـة يف ضـمن 

كـل مـن ويل أمـرا مـن أمـور : واملـراد بـالراعي. ترصفه، دينية كانـت أو دنيويـة

العامة، عاما كان كالسلطان األعظم، أو خاصا كمن دونه من العامل، فإن نفاذ 

تب عىل وجود املنفعة يف ضمنها، ألنه مأمور ترصفات كل منهم عىل العامة مرت

 . أن حيوطهم بالنصحمن قبل الشارع 

ًهذه القاعدة تضبط احلـدود التـي يتـرصف يف نطاقهـا كـل مـن ويل شـيئا مـن 

ٍأمـور العامـة مـن إمـام أو وال أو أمـري أو وقـاض أو موظـف، وتفيـد أن أعـامل 

ون ملزمـة هلـا جيـب أن هؤالء وأمثاهلم وترصفاهتم لكي تنفذ عـىل الرعيـة وتكـ

فعليهم أن يراعوا خري التـدابري التـي . تكون مبنية عىل مصلحة اجلامعة وخريها

 .)٢(من شأهنا حتقيق املصلحة العامة للناس

                                                        

ــة ) ١( ــد الفقهي ــور يف القواع ــسيوطي )١/٣٠٩(املنث ــائر لل ــباه والنظ ، )١٢١ص(، األش

، رشح القواعـد )١/٣٦٩(، غمز عيـون البـصائر )١٠٢ص(األشباه والنظائر البن نجيم 

 ).٣٠٩ص(لزرقاء الفقهية ل

 ).٣٠٩ص(رشح القواعد الفقهية للشيخ أمحد الزرقاء ) ٢(



 

 نموا ا � د ان اوا ء اام) ١٤٤٢ - ٢٠٢٠(                 )٧٤١( 

  :و  اة  اا ااز  اء

 التي تتخذها الدولة واجلهات الرسـمية ملنـع وقـوع الوبـاء اإلجراءات ـ أن ١

احلـد مــن انتـشاره ال بــد أن تكــون مبنيـة عــىل تقــدير أهـل اخلــربة يف خمتلــف أو 

التخصصات التي هلا صلة يف هذا الـشأن، وعـىل رأسـهم األطبـاء فهـم األقـدر 

عىل تشخيص احلال كام جيب، وكذلك الرجوع إىل اخلرباء يف التنظـيم اإلداري 

ــصود ــي حتقــق املق ــرارات املناســبة الت ــوهم لوضــع الق ــي ونح  رعايــة واألمن

 .للمصلحة العامة

 ـ وجـوب االلتـزام بكـل التوجيهـات واإلرشـادات التـي تنظمهـا اجلهـات ٢

 .املختصة لوجوب طاعة أويل األمر يف تدبري شؤون البلد

  :)١(    اى  ازن:ة ) ١٣( 

 كإحـدى "العـادة حمكمـة"عادة ما يذكر العلـامء هـذه القاعـدة حتـت قاعـدة 

ها، وقد قرص البعض التغـري يف احلكـم أو الفتـوى بتغـري العـرف والعـادة فروع

فقط، واملتأمل يف األحكام التي يعرتهيا التغري يف اإلفتاء هبا ال تقترص عـىل تغـري 

ًالعــرف والعــادة، وإنــام تــشمل أيــضا األحكــام التــي ربطــت بمــصلحة معينــة، 

ة، ونحـو ذلـك، وتغريت هذه املـصلحة، أو ارتبطـت بعلـة، وزالـت تلـك العلـ

 "ال ينكـر تغـري الفتـوى بتغـري األزمـان": وهلذا كانت صياغة القاعدة بقـوهلم

وفيه إشارة إىل معنى أبعد من جمرد العرف، فعبارة الزمن أوسع من ختصيـصها 

                                                        

 ).٣/٣٨(إعالم املوقعني ) ١(



 

وا ا ازا اا  ا اا أ " روم وس)COVID-19( ًذأ"                  )٧٤٢(  

بالعرف فإن الزمن ظـرف تتغـري فيـه األحـوال واألعـراف واملـصالح واملفاسـد 

 . )١(وغريها

حكام ختتلـف بـاختالف الزمـان لتغـري عـرف كثري من األ": قال ابن عابدين

أهله؛ حلدوث رضورة، أو لفساد أهل الزمان، بحيـث لـو بقـي احلكـم عـىل مـا 

ًكان أوال، للزم املشقة والـرضر بالنـاس، وخلـالف قواعـد الـرشيعة املبنيـة عـىل 

التخفيف والتيسري ودفع الرضر والفساد، وهلذا نـرى مـشايخ املـذهب احلنفـي 

ه املجتهـد يف مواضـع كثـرية بناهــا عـىل مـا كـان يف زمنــه، خـالفوا مـا نـص عليــ

 . )٢("ًلعلمهم بأنه لو كان يف زماهنم لقال بام قالوا به، أخذا من قواعد مذهبه

فمهام جتدد يف العرف اعتربه، ومهام سقط أسـقطه، وال جتمـد ": وقال القرايف

يمـك عىل املسطور يف الكتب طول عمرك، بل إذا جاءك رجل من غري أهل إقل

يستفتيك ال جتره عىل عرف بلدك، واسأله عن عرف بلده وأجره عليه وأفته بـه 

دون عـرف بلــدك واملقــرر يف كتبــك، فهــذا هـو احلــق الواضــح، واجلمــود عــىل 

ًاملنقـوالت أبـدا ضـالل يف الـدين، وجهــل بمقاصـد علـامء املـسلمني والــسلف 

  .)٣("املاضني

قصود الشارع من إقامة العدل فاألحكام الرشعية االجتهادية جيب أن تتغيا م

ـــق  ـــاط وثي ـــادات ذات ارتب ـــب املـــصالح ودرء املفاســـد، وهـــذه االجته وجل

                                                        

 ).٤٤٤ص(عبد الرقيب الشامي . احلكم الرشعي بني النظرية والتطبيق د:  انظر)١(

) نــرش العــرف يف بنــاء بعــض األحكــام عــىل العــرف( جمموعــة رســائل ابــن عابــدين )٢(

)٢/١٢٥.( 

 ).١/١٧٦(لفروق للقرايف ا:  انظر)٣(



 

 نموا ا � د ان اوا ء اام) ١٤٤٢ - ٢٠٢٠(                 )٧٤٣( 

ًباألوضاع والوسائل الزمنيـة واملكانيـة واحلاليـة، فكـم مـن حكـم كـان مناسـبا 

ًوحمققا ملقصوده يف زمن معني، فأصبح بعد زمن ال يوصل إىل املقصود منـه، أو 

صالح املرجوة منه، وعىل هذا أفتى كثري من أصبح يفيض إىل مفاسد أكرب من امل

الفقهاء يف شتى املذاهب الفقهية يف كثري من املـسائل بعكـس مـا أفتـى بـه أئمـة 

 .مذاهبهم األولون

والضابط يف هـذه القاعـدة أن األحكـام املبنيـة عـىل املـصلحة والعـرف تتغـري 

ــدهم مــع تغــري األزمنــة واألمكنــة  بتغــري مــصالح النــاس وأعــرافهم وعوائ

 .واألحوال

وهلذا اشرتط الفقهاء واألصوليون يف املفتي الذي يتـصدى لإلفتـاء أن يكـون 

أن املفتـي يف : والتحقيـق": ًعارفا بأحوال الناس وعاداهتم، فقـال ابـن عابـدين

 .)١("الوقائع ال بد له من رضب اجتهاد وعرفة بأحوال الناس

  :و  اة  اا ااز  اء

الفتوى برضورة إغالق املساجد يف عمـوم الـبالد، مل يفـت الـسابقون هبـذا يف 

زماهنم؛ ألن الظروف التـي كـانوا فيهـا قـد ال تـستوجب ذلـك، وتركـوا األمـر 

 .الختيار الناس

ــهولة  ــاس وس ــرة الن ــساعها وكث ــدن، وات ــدول وامل ــارب ال ــا لتق ــا يف زمانن أم

الـسيطرة عليـه بيقـني أو شـبه التواصل، واحتامل تفيش الوباء بصورة ال يمكن 

يقني، كانت الفتوى برضورة غلق املساجد الختالف الظروف واألحوال عـن 

السابق وملا تقتضيه املصلحة العامة بناء عىل تقـدير أهـل اخلـربة واالختـصاص 

                                                        

 ).٢/٣٩٨(حاشية ابن عابدين :  انظر)١(



 

وا ا ازا اا  ا اا أ " روم وس)COVID-19( ًذأ"                  )٧٤٤(  

ــمن  ــاإللزام ض ــة ب ــات املعني ــدبري اجله ــوهم وت ــاء ونح ــن األطب ــراءاتم  اإلج

 .ءاملتكاملة لتحقيق منع انتشار الوبا
  



 

 نموا ا � د ان اوا ء اام) ١٤٤٢ - ٢٠٢٠(                 )٧٤٥( 

ما ا :ا اا:  
  

األسس واخلطط واملناهج التي يضعها : ِمصطفى اخلن بأهنا. َّعرفها العالمة د

 . )١(املجتهد الستنباط األحكام الرشعية العملية

أصــل رشعــي كــيل، يــستدل بــه عــىل أحكــام فرعيــة ": ًوعرفــت أيــضا بأهنــا

 .)٢("متنوعة

 :توصيف القاعدة بام ييلوأرى أن تعرف بناء عىل اعتبار 

هي قضية كلية يتعرف بواسطتها عـىل األحكـام الفرعيـة العمليـة مـن أدلتهـا 

 .التفصيلية

  :وسنذكر أهم القواعد املتصلة باملوضوع

  :)٣(وا    اا إ:   ة ) ١( 

  :)٤( ا  أ ا:ة ) ٢( 

و املقصد الـرشعي بـصورة مبـارشة ويتوقـف قد ال يتحقق حتصيل الواجب أ

ــة أو  ــلها مباحــة، أو مندوب ــون يف أص ــد تك ــائل ق ــىل وس ــك ع ــول إىل ذل الوص

                                                        

 .بترصف يسري) ١١٧ص(أثر االختالف يف القواعد األصولية ) ١(

 -القواعد الـرشعية ودورهـا يف ترشـيد العمـل اإلسـالمي حممـد أبـو الفـتح البيـانوين ) ٢(

 ).٨٢(العدد  –كتاب األمة 

، اإلحكــام )٥٧ص(صفى يف أصـول الفقـه ، املستـ)٢/٤١٩(العـدة يف أصـول الفقـه ) ٣(

 ).١/١١٠(لآلمدي 

 ).١/٥٣(قواعد األحكام للعز ابن عبد السالم ) ٤(



 

وا ا ازا اا  ا اا أ " روم وس)COVID-19( ًذأ"                  )٧٤٦(  

ــصاحله  ــون م ــصد لك ــق املق ــب وحتقي ــصيل الواج ــب حت ــذ جي مكروهــة، فحينئ

 .رضورية أو أهنا أعىل من الوسيلة

  :و  ا  اا ااز  اء

لبرشية من أهم الواجبات التي فرضـتها الـرضورة وقررهتـا إن حفظ النفس ا

ــاة الــدنيا واســتمرار التكليــف الــذي وجــود  الــرشيعة؛ ألهنــا عنــوان بقــاء احلي

اإلنسان لالبتالء به، وكل ما حيقق حفظ النفس البـرشية أو يمنـع عنهـا الـسوء 

 .واملكروه فهو مطلوب

 اإلجـراءاتًا اختـاذ كافـة ًوعليه فإنه جيب عـىل الفـرد أوال، وعـىل الدولـة ثانيـ

الالزمة التـي حتمـي الـنفس مـن التعـرض للوبـاء، ومنـع انتـشاره بكـل وسـيلة 

مـرشوعة ممكنـة ابتـداء بمبـدأ الوقايــة وانتهـاء بـالعالج، فالوسـائل هلـا أحكــام 

 .املقاصد، وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب

  . اس:ة ) ٣( 

 سا  :راد به معنينييطلق القياس وي: 

 .يساوى به: فالن يقاس بفالن، أي: املساواة، ومنه قوهلم: اول

م١(ّقدرته به: قست الثوب بالذراع، أي: التقدير، ومنه قوهلم: ا(. 

س اا :  
 )٢(هو محل فرع عىل أصل يف حكم بجامع بينهام

                                                        

ــر)١( ــرب :  انظ ــسان الع ــيط )١١/٣٧٠(ل ــاموس املح ــاظر )٧٣٣ص(، الق ــة الن ، روض

)٢/٢٢٦.( 

 ).٢٤٣ص(، املذكرة للشنقيطي )٢/٢٢٧(روضة الناظر : انظر )٢(



 

 نموا ا � د ان اوا ء اام) ١٤٤٢ - ٢٠٢٠(                 )٧٤٧( 

تعمـيم احلكـم وهو مبدأ تـرشيعي رضوري لتحقيـق اخللـود للـرشيعة، وألن 

واجب ولو مل يستعمل القياس أفىض إىل خلو كثري من احلوادث عن األحكـام؛ 

لقلة النصوص وتناهيها، وكون الصور ال هناية هلا فيجـب ردهـم إىل االجتهـاد 

 .رضورة

ــة  ــم عقلي ــدركها إذ مناســبة احلك ــل الــرشعية وي ــدل عــىل العل وألن العقــل ي

 . هبا كالعلل العقليةمصلحية يقتيض العقل حتصيلها وورود الرشع

  :و  اة  اا ااز  اء

 ـ قياس وباء فريوس كورونا عىل الطاعون يف تطبيق احلجر الصحي الـذي ١

إذا  ن رض  ، وإذا و : ( بقولهأرشد إليه النبي 

      ا   رض وأم()ٍال مـنهام مـرض معـد بطريـق بجامع أن ك. )١ ً

 .رسيعة

 ـ قياس ترك اجلمعة واجلامعة لوباء فريوس كورونا عىل الرخصة يف تركهام ٢

لعذر املرض واخلوف واملطر ونحوهـا، وذلـك مـن بـاب أوىل؛ ألن يف األعـذار 

األوىل الرضر خاص وحمدود، بخالف حال انتشار الوباء فإن الـرتك يـصل إىل 

 الـشخص نفـسه مـن العـدوى، وكـذلك حيمـي حد الوجوب ألجـل أن حيمـي

ًغريه إن كان مصابا أو حمتمال هلا من غري أن يعرف ً. 

  : ا ا:ة ) ٤( 

   ا  :للمـصلحة يف اللغـة إطالقـان : ًاملنفعـة وزنـا : أ

ومعنــى، فهــي مــصدر بمعنــى الــصالح، كاملنفعــة بمعنــى النفــع، أو هــي اســم 

                                                        

 ).٢٢١٨(م ، ومسل)٥٧٢٨(أخرجه البخاري ) ١(



 

وا ا ازا اا  ا اا أ " روم وس)COVID-19( ًذأ"                  )٧٤٨(  

تطلق عـىل الفعـل الـذي فيـه صـالح، ويف األمـر : ام. صالحللواحدة من امل

 .)١(خري: مصلحة، أي

  :وا  اح

املحافظــة عــىل مقــصود الــرشع، : نعنــي باملــصلحة": عرفهــا الغــزايل بقولــه

ــنهم ونفــسهم : ومقــصود الــرشع مــن اخللــق مخــسة وهــو أن حيفــظ علــيهم دي

 هـذه األصـول اخلمـسة فهـو وعقلهم ونسلهم وماهلم، فكل ما يتـضمن حفـظ

 .)٢("مصلحة، وكل ما يفوت هذه األصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة 

ما فهم رعايته يف حـق اخللـق مـن : فإن املراد باملصلحة عندنا": ويقول الشاطبي

جلب املصالح ودرء املفاسد عىل وجه ال يستقل العقـل بدركـه عـىل حـال، فـإن مل 

 .)٣( "ً برده كان مردودا باتفاق املسلمنييشهد الرشع باعتبار ذلك املعنى بل

دل التعريفان السابقان عىل أنه ال بد من رجوع املصلحة إىل مقاصد الشارع، 

وأكد الشاطبي بعدم استقاللية العقل بإدراك املصلحة، بـل احلكـم عـىل الفعـل 

بكونه مصلحة أو مفسدة إنام يرجع إىل الشارع نفـسه، ولـيس مـا يمليـه الطبـع 

ًاملـصالح املجتلبـة رشعـا، واملفاسـد املـستدفعة إنـام ": قـول رمحـه اهللاواهلوى، ي

                                                        

ــــسان العــــرب )١( ــــاموس املحــــيط )٧/٣٨٤( ل ــــة )١٥٣٥ص(، الق ، مقــــاييس اللغ

 ).٣٦٧ص(، خمتار الصحاح )٣/٢٣٦(

 ).١/٦٣٦( املستصفى )٢(

 ).٢/١١٣( االعتصام )٣(



 

 نموا ا � د ان اوا ء اام) ١٤٤٢ - ٢٠٢٠(                 )٧٤٩( 

تعترب من حيث تقام احلياة الدنيا للحياة األخرى، ال من حيث أهـواء النفـوس 

 .)١("يف جلب مصاحلها العادية، أو درء مفاسدها العادية

عتبـار أو ويراد هبا هنا اخلاليـة مـن قيـد اال. )٢(املطلقة:  يف اللغةواملراد 

 .اإللغاء

ا ا :  

هــي كــل منفعــة مالئمــة لتــرصفات الــشارع مناســبة ملقاصــده، ال يــشهد هلــا 

 .)٣(باالعتبار وال باإللغاء نص معني

ا  ا و:  

ًحتى يكـون العمـل باملـصالح املرسـلة مـرشوعا فقـد ذكـر العلـامء عـددا مـن  ً

ًهبا حمققا ملقاصد الشارع، ومراعيـا ملـصالح النـاس، الرشوط التي جتعل العمل  ً

 :فمن ذلك

املالءمة بني املـصلحة امللحوظـة ومقاصـد الـرشع يف اجلملـة، بحيـث ال  – ١

ًتنايف أصال من أصوله وال دليال من أدلته، بل تكون من جنس املـصالح الكليـة  ً

                                                        

، رأي األصوليني يف املصالح املرسـلة واالستحـسان مـن حيـث )٢٢٢ص( املوافقات )١(

 ).١/٤٠(احلجية 

 ).١١/٢٨١(، لسان العرب )٢/٣٢٢( مقاييس اللغة )٢(

ــه العقليــة ) ٣( ــك أدلت ــول مال ــا يف التــرشيع )٢/٤٠٩(أص ــصالح املرســلة ومكانته ، امل

ــسان )١٦ – ١٥ص( ــد ح ــسني حام ــدكتور ح ــالمي لل ــه اإلس ــصلحة يف الفق ــة امل ، نظري

 ).٣٥ص(، أثر األدلة املختلف فيها )٤٢ص(



 

وا ا ازا اا  ا اا أ " روم وس)COVID-19( ًذأ"                  )٧٥٠(  

وإن مل يـشهد التي قصد الشارع إىل حتصيلها، أو قريبة منها ليست غريبة عنها، 

 .هلا دليل خاص باالعتبار

أن تكون معقولة املعنى يف ذاهتا، جرت عىل املناسـبات املعقولـة التـي إذا  – ٢

 .ُعرضت عىل أهل العقول تلقتها بالقبول

أن ال تكون يف األحكام الثابتة املحكمة التي ال تتغري كام يف التعبدات أو  – ٣

 .ما جرى جمراها من املقدرات

ون يف األخذ هبا حفظ أمر رضوري، أو رفع حرج الزم يف الـدين، أن يك – ٤

بحيث لو مل يؤخذ بتلك املصلحة املعقولة يف موضـعها لكـان النـاس يف حـرج، 

 ].٧٨:احلج [}َوِ َْْ َََ َ اََ ِْ ج{: واهللا تعاىل يقول

يستلزم من العمل أال تعارضها مصلحة أرجح منها أو مساوية هلا، وأال  – ٥

 .)١(هبا مفسدة أرجح منها أو مساوية هلا

االستصالح هو أخصب الطرق الترشيعية فـيام ": يقول عبد الوهاب خالف

ال نص فيه، وفيه املتسع ملـسايرة التـرشيع تطـورات النـاس وحتقيـق مـصاحلهم 

  .)٢("وحاجاهتم

                                                        

، أثـر )١١١ص(رسـلة ،  ضوابط املـصلحة امل)١٣٣ – ٢/١٢٩(االعتصام للشاطبي ) ١(

، املـصالح )٢٤٦ص(، معـامل أصـول الفقـه للجيـزاين )٥٨ص(ُاألدلة املختلف فيها للبغـا 

، )١٣٠ص(املرسـلة وأثرهـا يف مرونـة الفقـه اإلسـالمي للـدكتور حممـد أمحـد بـو ركـاب  

، أصـول فقـه اإلمـام مالـك أدلتـه العقليـة )٥٠ص(املصالح املرسلة ومكانتها يف التـرشيع 

)٤٥٢ – ٢/٤٥١.( 

 ).٨٥ص( مصادر الترشيع فيام ال نص فيه عبد الوهاب خالف )٢(



 

 نموا ا � د ان اوا ء اام) ١٤٤٢ - ٢٠٢٠(                 )٧٥١( 

  :و  اة  اا ااز  اء

 الالزمـة ملنـع الوبـاء أو احلـد مـن انتـشاره يـدخل اإلجراءاتذ الدولة إن اختا

 :حتت باب املصالح املرسلة املرشوعة وذلك من وجوه

ً ال ختالف نصا قطعيـا أو تـنقض قاعـدة كليـة بـل إهنـا اإلجراءات ـ أن هذه ١ ً

تسري وفق القواعـد وأكـد ذلـك دعـم كافـة املؤسـسات الدينيـة والفقهـاء تلـك 

ًعتربوا االلتزام هبا واجبا رشعيا لكوهنا صحيحة ورضورية وااإلجراءات ً. 

 تتعلق بحفظ كيل من كليات مقاصد الـرشيعة، وهـو اإلجراءات ـ أن هذه ٢

 .حفظ النفس البرشية، كام تتعلق بمصلحة عامة يصل أثرها إىل مجيع الناس

 كانــت يف املجــاالت املعقولــة املعنــى والــذي تــدرك اإلجــراءات ـ أن هــذه ٣

 .ه، وأوكلت الرشيعة إنجازه إىل االجتهاد البرشي بحسن التدبريمصاحل

 التي اختـذهتا الـدول للحـد مـن انتـشار وبـاء فـريوس اإلجراءات ـ أن هذه ٤

كورونا مل تعارضها مصالح أكرب من هذا الوباء أو تسبب يف مفاسد أكـرب منـه، 

 .بل كانت كل التدابري تتجه إىل اخلروج من األزمة بأقل اخلسائر

  . ان:ة ) ٥( 

 نا :  

االستحسان استفعال من احلسن وهو ضد القبح، واالستحـسان عـد الـيشء 

 .)١(ًواعتقاده حسنا

                                                        

، خمتــــار الــــصحاح )١٥٣٥ص(، القــــاموس املحــــيط )٣/١٨٠( لــــسان العــــرب )١(

 ).١٣٦ص(



 

وا ا ازا اا  ا اا أ " روم وس)COVID-19( ًذأ"                  )٧٥٢(  

ن اا:  

تنوعت عبارات األصوليني يف تعريف االستحسان بام أثر عـىل اخـتالفهم يف 

 :حجيته، فمن تلك التعريفات

العـدول باملـسألة عـن حكـم نظائرهـا إىل ": نفـي بأنـهعرفه الكرخي احل – ١

 .)١("حكم آخر لوجه أقوى يقتيض هذا العدول

ًهو ما يكون طرحـا لقيـاس يـؤدي إىل غلـو يف ": وعرفه ابن رشد بقوله – ٢

احلكم ومبالغة فيه، فيعدل عنه يف بعض املواضع ملعنى مـؤثر يف احلكـم خيـتص 

 .)٢("به ذلك املوضع

األخذ بمـصلحة جزئيـة يف ":  أن االستحسان يرجع إىلويرى الشاطبي – ٢

 .)٣("مقابلة دليل كيل

مقتــضاه الرجـوع إىل تقـديم االســتدالل ": ويقـول رمحـه اهللا يف االستحـسان

املرسل عىل القياس، فإن من استحسن مل يرجـع إىل جمـرد ذوقـه وتـشهيه، وإنـام 

ألشياء املفروضـة، يرجع إىل ما علم من قصد الشارع يف اجلملة يف أمثال تلك ا

ًكاملــسائل التــي يقــيض فيهــا النــاس أمــرا، إال أن ذلــك األمــر يــؤدي إىل فــوات 

ًمصلحة من جهة أخرى، أو جلب مفسدة كذلك، وكثريا ما يتحقق يف األصل 

الرضوري مع احلاجي، واحلاجي مع التكمـييل، فيكـون إجـراء القيـاس يـؤدي 

ــستثنى مو ــوارده، في ــض م ــشقة يف بع ــرج وامل ــذلك يف إىل احل ــرج، وك ــع احل ض

                                                        

 ). ٤٠٠، ٤/٣٩٨(، هناية السول )٦/٩١(، البحر املحيط )٤/٨( كشف األرسار )١(

 ).٢/١٣٩( املرجع السابق )٢(

 ).٥/١٩٤( املوافقات )٣(



 

 نموا ا � د ان اوا ء اام) ١٤٤٢ - ٢٠٢٠(                 )٧٥٣( 

 .)١("احلاجي مع التكمييل، أو الرضوري مع التكمييل وهو ظاهر

فاالستحسان استثناء جزئي من القانون العام الكـيل لوجـود مـصلحة معينـة 

حتى ال يؤدي تطبيق القانون العـام عـىل هـذا اجلزئـي إىل ختلـف قاعـدة العـدل 

 .واملصلحة

ا اا  ا  ءوا  از:  

ــامل ١ ــل األع ــانون تعطي ــن ق ــة م ــة حيوي ــددة ذات أمهي ــق حم ــتثناء مراف  ـ اس

واألنشطة مثل حمالت التغذيـة ومـستلزمات األرسة الـرضورية، والـصيدليات 

 .واملخابز وأفرع الغاز والبنزين، ونحوها

  ـ استثناء حاالت خاصة من قانون حظر التجوال لوجود ظـروف إنـسانية ٢

 .و نحوه، وغري ذلكمن مرض أ

  :  ارا:ة ) ٦( 

 راا :  

الذرائع مجع ذريعة، والذريعة الوسيلة والسبب إىل اليشء، وقـد تـذرع فـالن 

 .)٢(بذريعة أي توسل

  :ارا  اح

ّللذرائع يف اصطالح العلامء تعريفات عدة تدور عىل معنى واحد هـو الفعـل 

حقيقتهـا التوسـل ": فقد عرفها الـشاطبي بقولـه. )٣(ّ حمرماملباح الذي يفيض إىل

                                                        

 ).٧٧٨ – ٧٧٧ص(وافقات  امل)١(

 ).٢٢١ص(، حمتار الصحاح )٩٢٧ص(، القاموس املحيط )٥/٣٧( لسان العرب )٢(

 ).٦/١٧٢(الفتاوى الكربى لشيخ اإلسالم ابن تيمية ) ٣(



 

وا ا ازا اا  ا اا أ " روم وس)COVID-19( ًذأ"                  )٧٥٤(  

 .)١("بام هو مصلحة إىل مفسدة

عبــارة عـن أمــر غـري ممنــوع يف نفـسه، خيــاف مــن ": وعرفهـا القرطبــي بقولـه

 .)٢("ارتكابه الوقوع يف ممنوع

ّإذا فمتعلق سد الـذرائع هـو الوسـيلة املباحـة يف ذاهتـا إذا أدى األخـذ هبـا إىل  ً

 .)٣(ًاممنوع رشع

ً  وبناء عىل مـا سـبق مـن تعريفـات للـذرائع فـإن سـد الـذرائع، يعنـي حـسم 

 .وسائل الفساد

ملا كانت املقاصد ال يتوصل إليها إال بأسباب وطرق تفـيض ": قال ابن القيم

ًفإذا حرم الرب تعاىل شيئا وله .. إليها كانت طرقها وأسباهبا تابعة هلا معتربة هبا

ًنه حيرمها ويمنع منها، حتقيقـا لتحريمـه وتثبيتـا لـه، طرق ووسائل تفيض إليه فإ ً

ًومنعا أن يقرب محـاه، ولـو أبـاح الوسـائل والـذرائع املفـضية إليـه لكـان ذلـك 

ًنقضا للتحريم، وإغـراء للنفـوس بـه، وحكمتـه تعـاىل وعلمـه يـأبى ذلـك كـل 

اإلباء، بل سياسة ملوك الدنيا تأبى ذلك، فإن أحدهم إذا منـع جنـده أو رعيتـه 

و أهل بيته من يشء ثم أباح هلم الطرق واألسباب والذرائع املوصلة إليه لعـد أ

 .ًمتناقضا، وحلصل من رعيته وجنده ضد مقصوده

                                                        

 ).٧٧٥ص( املوافقات )١(

، ســد الــذرائع يف الــرشيعة )٥٨ – ٢/٥٧( اجلــامع ألحكــام القــرآن لإلمــام القرطبــي )٢(

 ).٧٥ص( الربهاين اإلسالمية حممد هشام

أم نائـل . ، فقـه الوسـائل يف الـرشيعة اإلسـالمية د)٣٦٦ص(قواعـد الوسـائل :  انظر)٣(

 ).٣٣ص(بركاين 



 

 نموا ا � د ان اوا ء اام) ١٤٤٢ - ٢٠٢٠(                 )٧٥٥( 

 راق واا   ا اءا  ء إذا أرادواطا و
 ن إو    وإ ،إ ا.  

التي هي يف أعىل درجـات احلكمـة واملـصلحة فام الظن هبذه الرشيعة الكاملة 

ومــن تأمــل مــصادرها ومواردهــا علــم أن اهللا تعــاىل ورســوله ســد ! والكــامل؟

 .)١("الذرائع املفضية إىل املحارم بأن حرمها وهنى عنها

  :و  اة  اا ااز  اء

 .البيئة بام يفسدها ـ منع التلوث البيئي وفرض قانون جيرم التعدي عىل ١

 . ـ فرض احلجر عىل املصابني أو املشتبه بإصابتهم ملنع انتشار العدوى٢

 ـ إغالق احلدود ومنع الرحالت الدولية، ومنع التنقل داخل املدن، وحظـر ٣

 .التجمعات وكافة املناسبات االجتامعية ونحو ذلك

ً ـ حظر التجول كليا أو جزئيا إذا مل يكن حل غريه عند عد٤  االلتـزام بالبقـاء ً

 .يف املنزل إال للرضورة

 . ـ  تعقيم الشوارع واملدن وتنظيفها٥

 ـ وعىل املستوى الفردي االهتامم بالنظافة ولبس الكـامم والقفـازات، ومنـع ٦

املخالطة وقطع سائر االجتامعات واللقاءات واملكوث يف املنزل إال للرضورة، 

 .واالمتناع عن املصافحة واملعانقة

                                                        

 ).٢/١٢٩(إعالم املوقعني :  انظر)١(



 

وا ا ازا اا  ا اا أ " روم وس)COVID-19( ًذأ"                  )٧٥٦(  
  
اا  :ا اا:  

  

هــي املبــادئ الكليــة، واملعــاين، واحلكــم واألرسار التــي وضــعت الــرشيعة "

ًلتحقيقهــا إقــرارا بعبوديــة اهللا، وحتريــرا للمكلــف مــن داعيــة هــواه، وحتــصيال  ً ً

 .)١("ملصالح العباد يف العاجل واآلجل، وتسهيل مهمة االستخالف يف األرض

  :)٢( أو   ا درء ا:ة ) ١( 

األصــل أن الــرشيعة جــاءت جللــب املنــافع، ودرء املفاســد، فــإذا تعارضــت 

ــت  ــإن رجح ــراجح ف ــىض ال ــل بمقت ــديم العم ــب تق ــسدة، فيج ــصلحة ومف م

املصلحة قدم العمل هبا، وإن ترجحت املفسدة قدم دفع املفسدة، وإن تـساوت 

سدة؛ ألن الرشع حـريص بـدفع املصلحة واملفسدة يف نظر املجتهد قدم دفع املف

ــأمورات، واألصــل يف هــذه  ــه بامل ــات أشــد مــن اعتنائ ــي باملنهي الفــساد، ويعتن

 م  ه، و أ  ا  :)        القاعدة قولـه 

٣()ا( وقوله ، :)        وإذا ،ا   ا ء إذا أ

 .)٤()م  ء ه

                                                        

 ).٥٤٤ص(عبد الرقيب الشامي، . احلكم الرشعي بني النظرية والتطبيق د) ١(

ــة ، جملــ)٧٨ص(األشــباه والنظــائر البــن نجــيم :  انظــر)٢( ، )١٩ص(ة األحكــام العدلي

ــسيوطي )١/١٠٥(األشــباه والنظــائر للــسبكي  ، رشح )١/٢١٧(، األشــباه والنظــائر لل

، الوجيز يف إيضاح قواعـد الفقـه الكليـة )٢٠٥ص(القواعد الفقهية، الشيخ أمحد الزرقاء 

ـــسري )٢٦٥ص( ـــضمنة للتي ـــة املت ـــد الفقهي ـــري )١/٢٧٧(، القواع ـــب املن ، رشح الكوك

)٤/٤٤٧.( 

 ).٤/١٣٣٧(، ومسلم )٧٢٨٨(أخرجه البخاري رقم احلديث  )٣(

 ).١٣٣٧( أخرجه مسلم )٤(



 

 نموا ا � د ان اوا ء اام) ١٤٤٢ - ٢٠٢٠(                 )٧٥٧( 

 . يف تقديم درء املفسدة أال يؤدي إىل مفسدة أكرب يف املآلويشرتط

  :و  اة  اا ااز  اء

 ـ اإلبقاء عـىل صـالة اجلمعـة واجلامعـة مـصلحة، ولكـن يعارضـها مفـسدة ١

 .انتشار الوباء الذي يزهق األرواح، فيقدم درء املفسدة عىل جلب املصلحة

ــشا٢ ــتمرار الن ــدوائر  ـ اس ــاء ال ــوره، وبق ــكاله وص ــة أش ــاري بكاف ط التج

احلكوميــة واخلاصــة يف أعامهلــا مــصلحة اقتــصادية وتنمويــة وإداريــة ونحوهــا، 

ولكن يعارضه مفسدة انتشار الوباء وتفشيه بني العـاملني واملـراجعني بـصورة 

ال يمكن تداركها إال بتضحيات وخسائر أكرب، فيقدم حينئذ درء املفاسد عـىل 

 .صالحجلب امل

ــد، إذا أدى ٣ ــصالح واملفاس ــني امل ــة ب ــوء املوازن ــرى يف ض ــة أخ ــن جه  ـ وم

ــصاد  ــة إىل اإلرضار باالقت ــق العام ــالت واملراف ــالق املح ــر وإغ ــتمرار احلظ اس

بصورة تؤثر عىل القطاع العام واخلاص، وعىل الدولة والفرد، فإن هـذا الـرضر 

ىل فـتح كافـة األنـشطة أثره كبري عىل خمتلف مصالح الناس، فإنه جيب العـودة إ

التجارية واملرافق العامة بحذر وبالتدرج مع مراعاة كافة االشرتاطات الصحية 

وفرض عقوبات عىل املخالفني، فالعودة وإن كانـت ستـسبب النقـل للعـدوى 

لكن مع االلتزام باالشـرتاطات الـصحية سـتكون أقـل، وهـذا الـرضر بمقابـل 

سه أخـف، فيقـدم درء الـرضر األكـرب اهنيار االقتصاد الذي سيرض باإلنسان نف

 .عىل الرضر األخف



 

وا ا ازا اا  ا اا أ " روم وس)COVID-19( ًذأ"                  )٧٥٨(  

  : ار ال:ة ) ٢( 

حقيقة النظر يف املآالت ترجـع إىل التحقـق مـن حـصول املـصلحة التـي رشع 

احلكم ألجل حتقيقها، والتأكد من أي آثار جانبية يف ثـاين احلـال، واعتبـار هـذه 

 .ا يناسب احلال القائمةاآلثار يف إمضاء احلكم، أو إيقافه للبحث عن م

فاعتبار املآل يكون بالنظر فيام يمكـن أن يـؤول إليـه الوضـع يف احلـال الثـاين، 

وإمضاء احلكم عندما ال تربز أو تتوقع آثار جانبيـة بظـن غالـب، وإيقافـه عنـد 

ٍبروز أو توقع مآل مناف ملقصود احلكم يف القضايا العينية الواقعة عند التطبيـق 

ظر يف احلكم املالئم للحالة اخلاصـة، كمثـل احلـال يف الطـب من أجل إعادة الن

ــة اخلاصــة للمــريض  ــم يــشخص احلال ًفــإن الطبيــب يــشخص املــرض أوال، ث

واستعداداته وإمكاناته، وطبيعة جسمه، ثم يقرر الدواء والعالج عىل ضوء مـا 

 .ًيظهر له من إمكان حدوث آثار جانبية قد تفوق املرض أو تنشئ مرضا آخر

د فقه املآالت من أبرز األدوات املنهجية التي تفيد يف حتقيـق انـسجام هذا ويع

ــه يف  ــرات تطبيق ــرشعي وثم ــصد ال ــيل، أو املق ــع العم ــرشعي والواق األصــل ال

الواقع، وهو من أهم األصول التي تعكس حيويـة الـرشيعة وواقعيتهـا دون أن 

 .  )١(تفقد مبدئيتها وغاياهتا

ا اا  ةا  ءوا  از:  

متــى مــا وجــدت الدولــة أن التــأخر يف اختــاذ إجــراء معــني فيــه تقييــد لــبعض 

املصالح يؤدي إىل نتائج سلبية يتعذر أو يتعرس تـداركها فـإن الواجـب املبـادرة 

ً الالزمـة ولـو كانـت ثقيلـة اسـتباقا للحـدث للحيلولـة دون اإلجراءاتالختاذ 

                                                        

 .تقي الدين العثامين  – مفهوم املآالت )١(



 

 نموا ا � د ان اوا ء اام) ١٤٤٢ - ٢٠٢٠(                 )٧٥٩( 

تج عـن التـأخر أو التهـاون يف إصـدار القـرار املآالت والنتائج الـسلبية التـي تنـ

 .ًانتظارا لوقوعه

ومنه منع التجمعات ومنع إقامة اجلمعة واجلامعات مراعاة للمآالت السلبية 

 .ًوتقديرا لنتائج تلك الترصفات

  :  ا    ا:ة ) ٣( 

عية والتـي تكلم العلامء عن الرضوريات التي متثل أعـىل هـرم املقاصـد الـرش

ُالتي مل ختـل مـن رعايتهـا ملـة جاءت الرشيعة بحفظها، وهي الكليات اخلمس 

 ا، وا، وا،     : من امللل وال رشيعة مـن الـرشائع، وهـي

 .وا، وال

وهي التي ال بد منها يف قيام مصالح الدين والـدنيا، بحيـث إذا فقـدت مل جتـر 

عىل فساد وهتـارج وفـوت حيـاة، ويف األخـرى مصالح الدنيا عىل استقامة، بل 

 .)١(فوت النجاة والنعيم، والرجوع باخلرسان املبني

وال شك يف أن مجيع هذه الرضوريات تصب يف مصلحة اإلنـسان وحتقـق لـه 

ًحياة كريمة مستقرة تليق بكرامته التي امتن اهللا هبا عليه، وتوفر له جوا مناسـبا  ً

 اهللا ونعيمـه واجلنــة يف األرض، ونيـل رضـلتحقيـق مهمتـه يف االسـتخالف يف ا

اآلخرة، فالرشيعة قدمت عناية كبرية حلفظ دين اإلنسان ونفسه ونسله وعقله، 

 .وماله

ومن املتفق عليه أن الدين والنفس مقدمان عىل سائر الرضوريات األخـرى، 

 .والنسل والعقل مقدمان عىل املال

                                                        

 ).٢/١٨(املوافقات :  انظر)١(



 

وا ا ازا اا  ا اا أ " روم وس)COVID-19( ًذأ"                  )٧٦٠(  

  إ  ا  ا  وأ:  

وا :     ً ًم ن ا   ومبدأ إيامنيا الزما، فمن هـذه احليثيـة ً ً

الدين مقدم عـىل الـنفس، وهلـذا رشعـت الـدعوة إىل الـدين مـع مـا قـد يعـرتي 

 .املسلم من أذى

ويف الواقع نجد الناس يقـدمون بعـض القـيم عـىل الـنفس وذلـك ملـصلحتها 

ذه القيم التي يقدمها الناس عـىل النفـوس العامة التي تعم سائر الناس، فمن ه

 ).الوطن(

من         : واما   اد   بتفاصـيل األحكـام واملـسائل 

املكلف هبا فهنا إذا تعارض مقتىض حفظ النفس أو أداء احلكـم الـديني املعـني 

فإنه يقدم حفـظ الـنفس؛ ألن أصـل التكليـف قـائم عـىل القـدرة واالسـتطاعة، 

واملشقة، وأعظم حرج ومشقة ممكن تعـرض لإلنـسان هـي فـوات ورفع احلرج 

ــا جــاءت الــرخص يف  ًالــنفس، أو اإلرضار هبــا إرضارا غــري حمتمــل، ومــن هن

 .العبادات، والتيسريات التي تقدم رعاية حق النفس

 من اجلهات الرسمية وهيئات اإلفتاء وكثري من الفقهاء و ءت اى  

تشار الوباء عىل جزئي الدين وهو إقامة اجلمعة بتقديم حفظ كيل النفس عند ان

 .واجلامعة

  : ر اج:ة ) ٤ ( 

يطلق احلرج بعدة إطالقات ال خترج يف عمومها عن معنى الـضيق، ويـراد بـه 

يف االصطالح الرشعي ما أدى إىل مشقة زائدة عن املعتاد يف الـنفس أو املـال أو 

 . ًآالحال من األحوال، سواء كان ذلك حاال أو م



 

 نموا ا � د ان اوا ء اام) ١٤٤٢ - ٢٠٢٠(                 )٧٦١( 

ولذلك كان من مقاصد الرشيعة رفع احلرج عن العباد بام يزيـل تلـك املـشقة 

الزائدة غري املعتادة، ويكفل لإلنسان اليرس فـيام يقـدم عليـه مـن تـرصفات ومـا 

 .يؤديه من تكاليف

وملا كان من املقاصد الرشعية رفع احلرج عن املكلفني؛ علم أن ما قد يقـع 

ــاد ب ــن املعت ــة ع ــشقة خارج ــن م ــني يف أداء م ــوال املكلف ــبعض أح ــسبة ل الن

العبادات وامتثال التكاليف الـرشعية غـري مقـصود للـشارع، كـام تـدل عـىل 

ذلك النصوص الرشعية الكثرية الدالة عىل رفع احلرج يف الدين؛ كقـول اهللا 

: ، وقوله سبحانه]٧:املائدة [}ُُ َ اََ ِْ َْْ َََِْ ج{: تعاىل

}         جََ ِْ ا ِ َْْ َََ َوقـول النبـي ]٧٨: احلـج [}َو ، :

، وكــذا النــصوص الدالــة عــىل التيــسري والتخفيــف؛ )١()و ا اج(

 }ُُ اُِ  اَُْ َوُِ ُُ  اَُْ {: كقولــه عــز وجــل

ُ أْن َْْ ََُ َوَُِ اْمَُن   ُُ ا {: ، وقوله تعاىل]١٨٤:البقرة[

َِ{] وقول الرسول ]٢٨:النساء ،) : كام يدل عىل )٢()إن ا ،

ًذلـك أيـضا وجـود الـرخص املنـصوص عليهـا يف مـوارد املـشقة، باإلضـافة 

 .)٣(لتضافر األدلة عىل أن غاية الرشيعة حتقيق مصالح العباد

                                                        

 ).١٨٤٥٤(أخرجه أمحد ) ١(

 ).٣٩(أخرجه البخاري ) ٢(

 ).١٤٦ص(عبد الرقيب الشامي . فقه التيسري يف الرشيعة اإلسالمية د) ٣(



 

وا ا ازا اا  ا اا أ " روم وس)COVID-19( ًذأ"                  )٧٦٢(  
  

  : اا ااز  اءو  اة 
  

ً ـ ما ذكرنـا سـابقا يف أكثـر مـن موضـع مـرشوعية قـرار منـع إقامـة اجلمعـة ١

واجلامعة، وأن ذلك مما يندرج حتت رفع احلرج، وأي حـرج أشـد مـن تعـريض 

 .أرواح الناس إىل املرض، واألمل وربام اهلالك

رتازيـة مراعـاة للمـصلحة  ـ رفع احلرج عن الدولة فيام تتخذه من تـدابري اح٢

 .العامة



 

 نموا ا � د ان اوا ء اام) ١٤٤٢ - ٢٠٢٠(                 )٧٦٣( 
  

ا  
  

  ا أ أود أن أ راه ا  :  
 ـ حرص الرشيعة اإلسالمية عىل صحة اإلنسان من خالل ما أرشدت إليـه ١

 .من التدابري والتوجيهات سواء يف اجلانب الوقائي أو اجلانب العالجي

 اإلسالمي وكوهنا أهم مقاصد التـرشيع  ـ عظمة النفس البرشية يف التصور٢

 .الواجب حفظها سواء يف جهة الوجود أو العدم

 ـ أن القواعد الرشعية بفروعها الفقهيـة واألصـولية واملقاصـدية تؤيـد كـل ٣

 .إجراء أو ترصف من شأنه محاية النفس البرشية

 ـ االسرتشاد بالقواعد الـرشعية حيقـق أعـىل املـصلحتني ودرء رش الـرشين ٤

 . ضوء فقه املوازنات بالنظر إىل احلال و املآلعىل

 الالزمـة وحـسن التـدبري يف مواجهـة األوبئـة، اإلجـراءات  ـ رضورة اختـاذ ٥

ــع مــن الدولــة والفــرد وســائر  ــوب ذلــك عــىل كافــة مكونــات املجتم ووج

 .التخصصات للمصلحة العامة ودفع رش مستطري يرض اجلميع

  وأو:  

 .االختصاص كل واحد  يف جماله ـ أمهية تقدير أهل ١

 ـ رضورة تكاتف كل اجلهود، وتكاتف خمتلف التخصصات يف كـل وقـت ٢

 .لنهضة البلد، ويف األزمات خاصة

 ـ العناية بالقطاع الصحي يف كافة جماالتـه واختـصاصاته وتطـوير املنظومـة ٣

 .  الصحية لتلبية االحتياجات العادية واالستثنائية

  



 

وا ا ازا اا  ا اا أ " روم وس)COVID-19( ًذأ"                  )٧٦٤(  

ادر واا  
  

مصطفى ديب البغـا، دار . د:  اد ا   ا ا      أ )١

 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠: ٣ طدمشقالقلم 

كييلسرتوم، . بونيتا ـ ت. بيغلهول ـ ر. ر. تأليف: أت  ات )٢

 ).م٢٠٠٨(املركز العريب للرتمجة 

بـراهيم زين الدين بن إ: ه وا   أ  ان      ا )٣

الـشيخ زكريـا عمـريات، دار : بن حممد، املعـروف بـابن نجـيم املـرصي حتقيـق

 .م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩: ١الكتب العلمية، بريوت ط

بـراهيم زين الدين بن إ: اه وا   أ  ان       )٤

الـشيخ زكريـا عمـريات، دار : بن حممد، املعـروف بـابن نجـيم املـرصي حتقيـق

 .م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩: ١الكتب العلمية، بريوت ط

: ١بـريوت، ط –لإلمام الـسبكي، دار الكتـب العلميـة : ه وا ا )٥

 .م١٩٩١ -هـ١٤١١

٦(      وع او ا  ه واد لإلمـام جـالل الـدين عبـ: ا

حممد حممد تامر، حـافظ عاشـور حـافظ، : الرمحن بن أيب بكر السيوطي، حتقيق

 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤: ٢مرص، ط –دار السالم

٧(  ل احممد بن أمحد بن أيب سهـل شمس األئمـة الرسخـيس، : أ

 .بريوت –دار املعرفة 

٨(       ا  لأ.  ا فاديغـا موسـى، دار التدمريـة . د:  أد

 .م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨: ١رياض، طال



 

 نموا ا � د ان اوا ء اام) ١٤٤٢ - ٢٠٢٠(                 )٧٦٥( 

 -هـ ١٤٢١: ١بريوت، ط –ابن عبد الرب، دار الكتب العلمية : ار )٩

 .م٢٠٠٠

١٠( ١٤٠٢بـريوت   –لإلمام أيب إسحاق الشاطبي ، دار املعرفة : ا 

 .م١٩٨٢ -هـ 

١١( رب ا  ا البــن القـيم دار الكتــب العلميــة : إ– 

  .م١٩٩١ -هـ ١٤١١: ١بريوت، ط

١٢( م١٩٩٠-هـ١٤١٠: بريوت ط –لإلمام الشافعي، دار املعرفة : ا. 

١٣(    ل اأ  ا لإلمام الزركيش، وزارة األوقاف، دولة : ا

 .م١٩٩٢ - هـ ١٤١٣ : ٢الكويت ط

١٤( ل اأ  نعبــد امللــك اجلــويني، دار الكتــب العلميــة : ا

  .م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨: ١بريوت، ط

 – للرشيف عـيل بـن حممـد اجلرجـاين، دار الكتـب العلميـة :ات )١٥

 .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣: ١بريوت، ط

القاهرة،  –لإلمام القرطبي، دار الكتب املرصية : ا  اآن   )١٦

  .م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤: ٢ط

١٧(     ا )ابـن عابـدين، دار :)رد املحتـار عـىل الـدر املختـار 

 .م١٩٩٢ -هـ١٤١٢: ٢بريوت ط-الفكر

١٨(    وا ا  ا عبـد الرقيـب الـشامي . د: ا– 

 -هـــ ١٤٣٧: ١الريــاض، ط –مركــز نــامء للبحــوث والدراســات : النــارش

 .م٢٠١٦



 

وا ا ازا اا  ا اا أ " روم وس)COVID-19( ًذأ"                  )٧٦٦(  

١٩(           ا   نوا ا ا  د: رأي ا .

 ديب، –زين العابدين العبد حممد النـور، دار البحـوث والدراسـات اإلسـالمية 

 .م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥: ١ط

٢٠(      ظا و ظا البـن قدامـة املقـديس، مؤسـسة الريـان:رو ّ :

 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣: ٢ط

٢١(  راا  :   سـوريا، ط –الربهــاين، دار الفكـر املعـارص :

 .م١٩٩٥

٢٢(   ا دا  : ،حممد نارص الدين األلباين مكتبة املعـارف

 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥: ١الرياض، ط

٢٣(    ا  : حممد بن يزيد القزوينـي ، دار إحيـاء الكتـب العربيـة- 

 .فيصل عيسى البايب احللبي

ْأبــو داود ســليامن بــن األشــعث السجــستاين، النــارش:  أ داود )٢٤ ِّ :

 .بريوت –املكتبة العرصية، صيدا 

٢٥(   ا اح ا : للـشيخ أمحـد بـن حممـد الزرقـاء ، دار القلـم– 

 .م٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢: ٦طدمشق 

٢٦( ا ح ا :٢البــن النجــار احلنــبيل، مكتبــة العبيكــان، ط :

 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨

 السعودية، الرياض، - البن بطال، مكتبة الرشد :ح  اري   )٢٧

 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣: ٢ط



 

 نموا ا � د ان اوا ء اام) ١٤٤٢ - ٢٠٢٠(                 )٧٦٧( 

: ١ حممد بن إسامعيل البخـاري، دار طـوق النجـاة، ط: اري  )٢٨

 .هـ١٤٢٢

٢٩(    :حممد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء الـرتاث العـريب : حتقيق

 .بريوت –

٣٠(       ا ا  ا ا:حممـد البـوطي، مؤسـسة .  د

 . م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢: ٤الرسالة ط

 .بريوت –البن القيم، دار اهلالل :  ا اي )٣١

٣٢(    ل اأ  ةفـراء، القايض أبو يعىل ، حممد بن احلسني ابن ال: ا

 .م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠: ٢د أمحد بن عيل بن سري املباركي، ط: حتقيق

٣٣(             ه واب ا ح ن ا  : للـسيد

 : ١بـــريوت، ط  –أمحــد بـــن حممـــد احلنفـــي احلمــوي ، دار الكتـــب العلميـــة 

 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥

 ١٤٠٨: ١بـريوت ط –ابن تيمية، دار الكتب العلمية : اوى اى  )٣٤

 .م١٩٨٧ -هـ 

عبد احلميد هنداوي، املكتبة العرصية . لإلمام القرايف، حتقيق د: اوق )٣٥

 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤بريوت،  –

٣٦( ا ا  ا  ..و  :عبــد . د

 .م٢٠١٩ -هـ ١٤٤٠: ١الرقيب الشامي، نرش وزارة األوقاف الكويت ط

٣٧(      ا  ا أم نائل بركـاين سلـسلة كتـاب . د: ا

 .هـ١٤٢٨، رجب )١٢٠(األمة، العدد 



 

وا ا ازا اا  ا اا أ " روم وس)COVID-19( ًذأ"                  )٧٦٨(  

٣٨(  س امؤسـسة الرسـالة، بـريوت : الفريوزآبـادى، النـارش: ا– 

 .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦ : ٨لبنان، ط

٣٩(     ما   ا ا :طه عبد : للعز ابن عبد السالم، حتقيق

 - هــــ ١٤١٤: القـــاهرة ، ط –زهــــرية الـــرؤوف ســـعد، مكتبـــة الكليـــات األ

 .م١٩٩١

٤٠(       ا ا   ودور ا احممد أبو الفـتح :ا ّ

 ).٨٢(العدد  –البيانوين، كتاب األمة 

٤١(         ا ا اوا اعبـد الـرمحن بـن . د: ا

ســالمية، عــامدة البحــث العلمــي باجلامعــة اإل: صــالح العبــد اللطيــف، النــارش

 .م٢٠٠٣-هـ ١٤٢٣: ١املدينة املنورة، ط

٤٢(      را اا  و ا احممـد مـصطفى . د: ا

 .م ٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧: ١دمشق ، ط –الزحييل، دار الفكر 

٤٣(  ا ا٥ عــيل أمحــد النــدوي، دار القلــم، دمــشق، ط:ا :

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠

٤٤(    ا اوا ا اا    ا ا   :عـثامن . د

 .م ٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨: ٢األردن، ط –شبري، دار النفائس 

٤٥(     ا ا  ا ا : للـدكتور مـصطفى بـن كرامـة

ـــع  ـــرش والتوزي ـــبيليا للن ـــاض، ط –اهللا خمـــدوم، دار أش ــــ ١٤٢٠: ١الري  - ه

 . م١٩٩٩



 

 نموا ا � د ان اوا ء اام) ١٤٤٢ - ٢٠٢٠(                 )٧٦٩( 

مـام عـالء الـدين لإل:  اار  أل  ا دوي         )٤٦

عبد العزيز بن أمحد البخاري، تعليق حممد املعتصم باهللا البغدادي، دار الكتاب 

 .م١٩٩١ -هـ ١٤١١: ١بريوت ط –العريب 

 -هــ ١٤١٩بـريوت  –أليب البقاء الكفوي، مؤسـسة الرسـالة : ات )٤٧

 . م ١٩٩٨

: ٣بــريوت ، ط –ابــن منظــور األنــصاري، دار صــادر : ن اب )٤٨

 .هـ١٤١٤

٤٩(   ا ا  : جلنة مكونة مـن عـدة علـامء وفقهـاء يف اخلالفـة

ِنور حممد، كارخانه جتـارت كتـب، : نجيب هـواويني، النارش: العثامنية، حتقيق

 .آرام باغ، كراتيش

٥٠(     ا ر )  نرش العرف يف بنـاء بعـض األحكـام عـىل

 ).العرف

: ٥بــريوت، ط –ي، املكتبــة حممــد بــن أيب بكــر الــراز: ر اح )٥١

 .م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠

٥٢( ا اة ا : للسنة الثالثة لطالب كلية الرشيعة يف اجلامعة

 .اإلسالمية باملدينة املنورة للدكتور عبد الرمحن العبد اللطيف

٥٣(   ظا رو  ل اة أ : للــشيخ حممــد األمــني

 .نورةاملدينة امل –الشنقيطي، املكتبة السلفية 

٥٤( ا  ركللحاكم النيسابوري، دار الكتب العلمية : ا– 

 .م١٩٩٠ -هـ ١٤١١: ١بريوت، ط



 

وا ا ازا اا  ا اا أ " روم وس)COVID-19( ًذأ"                  )٧٧٠(  

٥٥(      ل اأ  أليب حامـد حممـد بـن حممـد الغـزايل، دار : ا

 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣: ١الكتب العلمية، ط

٥٦(  شـعيب األرنــؤوط وغـريه، مؤســسة : أمحــد بـن حنبـل، حتقيــق: ا

 .م ٢٠٠١ - هـ ١٤٢١ : ١طالرسالة، 

٥٧(        م   ا در ا : عبـد الوهـاب خـالف، دار

 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤: ٦الكويت، ط –القلم 

٥٨(       ا ا وم  وأ ا للدكتور حممد أمحد : ا

ــرتاث  ــاء ال ــات اإلســالمية وإحي ــو ركــاب دار البحــوث للدراس : ١ديب ط –ب

 .م٢٠٠٢ – هـ ١٤٢٣

٥٩(     ا  مو ا جالل الدين عبـدالرمحن، دار . د: ا

  .م١٩٨٣ –هـ  ١٤٠٣: ١الكتاب اجلامعي ط

٦٠(            وا ا أ  ل اأ  : ْحممـد بـن حـسني َ َّْ

 .هـ١٤٢٧: ٥اجليزاين، دار ابن اجلوزي، ط

٦١(   ا   :ار الفكـر، عـام د: أمحد بن فارس الرازي، النـارش

 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩: النرش

 .تقي الدين العثامين  –  ات )٦٢

٦٣(  ا اا  رــارش: ا ــيش، الن ــاف : للزرك وزارة األوق

 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥: ٢الكويتية، ط

: ١للـشاطبي، حتقيـق مـشهـور آل سـلامن، دار ابـن عفـان، ط: اات )٦٤

 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧



 

 نموا ا � د ان اوا ء اام) ١٤٤٢ - ٢٠٢٠(                 )٧٧١( 

٦٥( ا  ا . 

٦٦(  ا ا  ا مكتبـة  –د حسني حامـد حـسان .أ: م

 .م١٩٨١: املتنبي، القاهرة،  ط

-لإلسـنوي، دار الكتـب العلميـة : م ال ح ج ال     )٦٧

 .م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠: ١بريوتط

ــرص، ط: م اوطر  )٦٨ ــديث، م ــي، دار احل ــشوكاين اليمن ــد ال : ١حمم

 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣

حممــد صــدقي، مؤســسة :   إح ا ا اا )٦٩

 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦: ٤الرسالة، بريوت، ط
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